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BASKIYA HAZIR KİTAPLAR  
 
 
1.KUR’AN’IN RUHU-KUR’AN-I KERİM (Sebeb-i Nüzulü Açıklamalı ve Kelime Meali)  
Bütün kitaplar tek bir kitabı anlamak içindir, 
Bütün bilgiler tek bir bilgiye ulaşmak içindir, 
Bütün hakikatler tek bir hakikat içindir, 
Bütün dinler tek bir dine kavuşmak içindir, 
Bütün güzellikler tek bir güzeli görmek içindir, 
Bütün ilahlar tek bir Allah'a erişmek içindir, 
Bütün yollar tek bir yolu yürümek içindir, 
Bütün şeyler tek bir şeyi anlamak içindir, 
Aslında herşey tek bir şey ve aynı şeydir. 
 
2. KIRK AYET –KIRK HADİS (Kırk Hadis)  
Sebeb-i Nüzulüne göre kırk ayet ve Sebeb-i Vüruduna göre kırk hadis. 
Resûlullah (a.s): "Kim ümmetime, sünnetimden kırk tanesini koruyup ulaştırırsa ben kıyamet günü onun imânına 
şâhid ve şefaatçi olurum" (Abdullah İbnu'l-Mubârek el-Hanzalî (181/797). Beyhakî, Şuabu'l-İmân, 2/270)  
Sünneti anlamak için Peygamberi tanımak, Peygamberi tanımak için  KUR’AN-I KERİM’e bakmak, 
bunun için de KUR’AN-I KERİM’in dilini bilmek şarttır. 
 
3. EVRENİN RUH HARİTASI (Akaid Kitabı)  
Kaybetmişiz Pusulamızı 
Ebrehelerin Hüküm Sürdüğü Kaldırımlarda 
Ölüler Abid 
Taşlar Mabud 
Ağaçlar Mabed Olmuş. 
 
4. İNSANLIĞIN RUH HARİTASI (Ahlak Kitabı II Cilt)  
Ahlak, ruhun derinliklerinde dışa yansıyan iyiliğin, kıvılcımıdır. 
Gülün güzelliği rengidir. 
Bülbülün ki, sesidir. 
Göğün ki, yıldızlardır. 
Yerlerin ki, bitkilerdir. 
Dilberin ki, cemalidir. 
Yiğidin ki, bileğidir. 
Arifin ki, bilgidir. 
Abidin ki, zikridir. 
İnsanlığın ki ise, AHLAKIDIR. 
 



 

5. RUHLARIN ŞİFASI (Esma’ül Husna) 
“En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri 
yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.” (7:180)  
Ebû Hüreyre (r.a) den nakil: Resûlüllah (a.s) buyurdular ki: 
"Şüphesiz ki, Allahü Teâlâ'ya mahsus doksan dokuz isim vardır. Her kimbu (güzel) isimleri ihsâ eder (sayar, ezberler 
vedilinin  tesbihi  haline getirirse) Cennete girer.”(Tirmizi, ibn Hibban ve Hakim) 
Esma-ül Husna’nın bilinmesi üç şey için çok önemlidir: 
1-İlahi Rububiyyet; yüce Allah’ın Rabbaniyyetine dalalet eden; varlığına ve biriliğine ve nasıl yaratıcı, nasıl 
yarattığı varlıkların rızıklarını verici ve nasıl terbiye edici olduğunu öğrenmek. 
2-İlahi Uluhiyyet; yüce Allah’ın Azametine dalalet eden ne kadar güçlü, ne kadar büyük, nerde ve ne 
yaptığını öğrenmek. 
3-İlahi Ubudiyyet; yüce Allah’ın lutfuna dalalet eden; niye ibadet edilir, nasıl dua edilir, kimi sever,  kime 
rahmet eder, kimi ne için cehenneme koyar ve kimi niçin cennetine koyar gibi özellikleri öğrenmek. 
 
6. YAŞAMIN RUH HARİTASI (Fıkıh Kitabı IICilt) 
Anlamak (fıkh etmek), insanın ruh portresidir. 
Anlayış sahibi insanlar, halkların gülü ve çiçekleridir. 
Anlayış sahipleri, halklar tarafından her zaman koklanmaya çalışılır. 
Bazen göklere çıkartılıp yükseltilirler. 
Bazen yerlere atılıp ezilirler. 
 
7. İNSANLIĞIN RUH MİMARLARI PEYGAMBERLER (Peygamberlerin Hayatı IICilt) 
Evrenin en büyük sanatçısı Allah’tır. 
Yüce Allah’ın en büyük sanat eseri insandır. 
İnsanın en büyük sanatı ruhtur. 
Ruhun mimarları aziz Peygamberlerdir. 
 
8. PEYGAMBERLERİN ÇİZDİĞİ RUH HARİTASI (Hz. Peygamber(a.s)'in Hayatı II Cilt) 
Kaybolmuşuz Peygamberlerin çizdiği haritanın üzerinde. 
Yön tayin etmede zorlanıyoruz. 
Neresi doğu. 
Neresi batı. 
Neresi kıble. 
 
9. ÇOCUKLARIN RUH DÜNYASI (Doğumundan Ölümüne Kadar Çocuk Terbiyesi) 
“Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar.” 
Hiç bir çocuk, anne ve babasının  meşru veya gayri meşru yaptıklarıyla sorumlu değildir. 
Her çocuk kendi kişisel menkıbesinin sorumlusudur. 
Çocuklar, ailenin balı ve dalı, 
Toplumun gülü ve bülbülü, 
Kainatın çiçeği ve eşrefidirler. 
 
10. DERSLERİN RUHU (Tefsir Dersine Giriş 1)   
Bütün kitaplar, bir kitabı anlamak içindir, oda KUR’ANI KERİM’dir.  
Bütün ilimler, tek bir ilimden onay alır,  oda KUR’ANI KERİM’dir. 
Bütün ilimlerin merkezi, tefsir ilmidir, oda KUR’ANI KERİM’dir. 
 
11. DERSLERİN RUHU (Tefsir İlmine Giriş 2) 
Usûl, Arapça asl'ın çoğuludur.   
Asl sözlükte temel, kök, soyluluk ve orijinal anlamlarına gelir. 
Tefsir usûlü ya da İlmu Usûli't Tefsir, 
Kur'ân-ı Kerim'in insanlar tarafından anlaşmasına yardımcı olmak üzere onu, insanların zihinlerine,  
akıllarına yaklaştırma çalışmaları  diyebileceğimiz tefsirin ve müfessirlerin  prensiplerini, şartlarını ve 
çerçevesini belirleyen,  tarihini tespit eden ilim veya  ilimlerin hepsine birden verilen isimdir. 
 
12. ÇAĞIN ALTIN RUHLULARI (Sahabe-i Kiramın Hayatı II Cilt)  
Rasulullah (a.s)’ın da üzere yaratılmış olduğu “ALLAH AHLÂKI”?… 
“VERMEK”! 
Karşılıksız vermek! 
Çıkar düşünmeksizin vermek! EBU BEKİR gibi. 
Zâhirde ve bâtında her an ve her koşul altında adil olmak! ÖMER gibi. 
Ar, haya, sevgi vermek!.. Karşılık beklemeksizin! OSMAN gibi.   



 

İlim, cesaret  vermek!… Karşılık beklemeksizin! ALİ (r.a) gibi... 
 
13. ADEMİN HİKMETİ  
Adem dedikleri;  
el,  
ayak,  
baş değil,  
manaya  derler.  
Kaş,  
göz değil, 
ruha derler.  
 
14. ALEMİN HİKMETİ  
Her insan bir ademdir. 
Her adem bir alemdir. 
Her alem bir sırdır. 
Her sır bir yitiktir. 
Her yitik bir hikmettir. 
Her hikmet bir hazinedir. 
Her hazine bir saadeti dareyndir. 
 
15. EĞİTİMİN HİKMETİ 
Her Müminin dinini öğrenmesi ve bildiklerini öğretmesi dini bir ihtiyaçtır.  
Zira inandıklarını uygulayabilmesi öğrenmeye bağlıdır. Öğrenim, eğitimin bir parçasıdır.  
Eğitim, hedeflenen davranışların programlı ve planlı faaliyetlerle insana kazandırılmasıdır.  
Öğretim ise, öğretme faaliyetlerinin belirlenen hedefler doğrultusunda, planlı ve kontrollü olarak 
düzenlenmesi ve uygulanmasıdır. 
 
16. DÜŞÜNMENİN HİKMETİ  
Felsefe; 
“seviyorum, peşinden koşuyorum ve arıyorum”; 
anlamına gelen ve 
“bilgi, bilgelik” 
anlamına gelen sözcüklerinden türeyen terimin 
işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplindir. 
Buna göre felsefe 
“bilgelik sevgisi” 
yada; 
“bilginin peşinden koşma” 
anlamına gelir. 
 
17. DÜŞLERİN HİKMETİ 
Rüya konusunda;  
Batı bilginleri genelde rüyanın insanın günlük yaşantısı sonucu gördüğü şey olarak yorumlarken,  
Doğu bilginleri bu görüşe katılmakla birlikte Allah'tan gelen ilahi bir mesaj olarak da görmüşlerdir. 
 
18. HAYALİN HİKMETİ    
Fertte çağrışım yapan hayaller neticesinde meydana gelen kolektif alt şuuru psişik hayatın esaslı 
faktörüdür. 
 
19. MEDENİYETİN HİKMETİ 
Allah'ın indirdiklerini kendisine hayat nizamı olarak kabul eden toplumlarda medeniyet, kavramın 
içerdiği gerçek anlamıyla ortaya çıkmıştır. İslâm medeniyeti, iman, amel, ahlâk, sosyal ilişkiler, toplum 
hayatını insanların iyiliği doğrultusunda yöneten idarî prensiplerin bir tezâhürüdür. 
 
20.  ACILARIN HİKMETİ (Şiir)  
Şair, Şiir yazarken, 
çocuk dünyaya getiren 
bir annenin sancısını çekmiyorsa 
yazdıklarının hepsi yalandır. 
 
21. ŞEREFİN HİKMETİ (Müslüman Kadın) 



 

İslâm'a göre şeref, müttakî olandır; Allah'tan korkup haramlardan her zaman sakınan, Allah'ın emirlerini 
yerine getirendir. 
 
22. AKLIN HİKMETİ 
Akıl, eşyanın güzellik, çirkinlik, kemâl ve noksanıyla ilgili sıfatını idrak eden özelliktir. İki hayırdan daha 
hayırlı; iki şerden daha az şerli olanını idrak etmekten ibarettir. Akıl insanoğluna verilmiş manevi bir 
kuvvettir. İnsan bu güç ile gerekli ve nazarı bilgileri elde eder. Bilgiyi elde eden güç İslâm'da insanı 
mükellef kılan akıl gücüdür. Bu güç insanda ana rahminde cenin iken oluşan özelliktir. Bu erginlik çağına 
gelince gelişir ve gittikçe olgunlaşır. Bu da, zarûriyyâtı anlayan güçtür. Bu güç ile elde edilen 'bilgi'ye 
gelince yerine göre kullanılmadığında akılsızlık özelliğini taşır. 
 
23. NAMAZIN HİKMETLERİ 
Namaz, tekbir ile başlayıp selâm ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadettir. Allah'a karşı 
tesbîh, ta'zîm ve şükrün ifadesidir. 
Sabah namazının iki rekat olmasının hikmeti nedir? Öğle namazı niçin dört rekattır? Bazı namazların iki 
ve üç veya dört rekat olmasının sebebi hikmeti nedir? İşte bütün bunların hikmeti bu kitabın içinde 
geçer. 
  
24. DİN NASİHATTIR (İbretli Sözler) *Çıktı*  
Nasihat, İslâm'ın pratik hayata aktarılması, ahlâkî prensiplerin yaşanması, insanî erdemliliklerin, görgü 
kurallarının öğretilmesi amacıyla bilenlerin bilmeyenlere öğretmesi ve hatırlatmada bulunması amacıyla 
yapılan öğütlerdir. Bu öğütler yapılırken asla bir ard niyet güdülmez, dünyevî çıkarlar düşünülmez. 
 
25.NAMAZIN DİLİ 
Namaza başlarken ve namaz kılarken, söylediklerimizin anlamı nedir? Neden “Allah’u Ekber” diyoruz? 
Neden Ku’ran ile değil de “Sübhaneke” ile namaza giriş yapıyoruz? Neden “Ruku” ediyoruz? Niçin 
“Secde”ye kapanıyoruz? Bütün bunlar ne anlama geliyor? Ve biz bunları yaparken ne demek istiyoruz? 
Bunların anlamı ve dili nedir?     
 

Hazırlayan:  
SALİH ÖZBEY 

 
 
 

                                                           
1 Tirmizl, Tefsir 15.  
2 Buhâri, İman, 15; Müslim, Salât, 38, 41; Ebû Dâvûd, Salât, 132; Tirmizî, Salât, 1 10, 1 16; Nesâi, İftitah, 1 23, 7; İbn Mâce, İkâme, 11, 72. 
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TAKDİM 

 
 
GİRİŞ 
Kalplerimizi Kitabına mahzen (hazine odası) kılan, Peygamberinin Sünnetlerine kulaklarımızı 

açan, Kur'ân'ı ve Sünneti öğrenmek ve her ikisinin de anlamını, anlaşılmayan lafızlarını araştırmak 
için gayrete getiren ve bütün bunlarla alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasına talip olmaya ve din 
bilgisini elde edebilmek için basamak basamak yürüten Allah'ımıza hamdederiz. 

 
Şefkati sonsuz ve merhameti nihayetsiz olan Allah, hidayet yolunu gösterenlerin en faziletlisi, 

en alimi ve en mükemmelinin pak ve temiz ruhuna selâm olsun ki, hanif dini olan İslâm’ı tesis etmek 
sûretiyle alemin cehaletini ilme ve zulmetini nura çevirdiler. Güneş ve Ay’ın doğup batması adedince  
Allah Telâla’nın salat ve selamı O Cenab’ın mukaddes ruhuna olsun. Yine O’nun faziletli soyu ve 
seçkin ashabı bir göz açıp kapayacak zaman aralığı kadar bile ilahî rahmetten uzak kalmasınlar. 

 
İslam dinine bağlı olup öğrenmesi vacip olan hükümlere boyun eğip itaat edenler için her 

şeyden önce mühim ve gerekli olan şey, Kur’an-ı Kerim’in yüce manalarını anlayıp ondan hasıl olacak  
faydalardan yararlanmak gayemizdir. 

 
Çünkü, en üstün ahlakı emreden, vahşet ve cehaletten nehyeden  Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı 

Kerim’in esas temeli, İslam dini olması dolayısıyla erkek ve kadın her Müslüman için onda bulunan 
hükümleri, insani sıfatlardan en yüksek mertebeye ulaşmak için  O’nun apaçık ayetlerinin içinde perde 
altında kalan nükte ve remizleri tahsil etmek lazımdır. 

 
Kur’an-ı Kerim’i kendisine rehber edinen, O’nun nuru ile hidayete eren kimselerden hiç bir 

vakit insaf ve mürüvvetin dışında bir şey meydana gelmemiştir. 
 
Kur’an-Kerim’in  hüküm ve nüktelerini anlamak, Arapça olması sebebiyle Arapça bilmeyen 

diğer milletlere mensup insanların bunu anlaması mümkün değildir. Madem ki Kur’an-ı Kerim’in 
manalarının kadri yücedir; öyle ise her milletin kendi dilinde tefsir ve tercümesi bulunmaz ise O’ndan 
öğrenmesi gereken hayır ve şerleri kolayca öğrenemezler. Fars, Türk, Hindu, Berberi ve diğer dillere 
sahip olan insanlardan Arap dilini bilen toplumlar mevcuttur. Aynı zamanda  bu kimseler Kur’an-ı 
Kerim’in hükümlerini halka da anlatırlar. Fakat bu hükümleri bir alimden dinlemek yerine kişinin 
kendisi bizzat kendi dilinde bir tefsiri okuyup Kur’an’ın nükte ve hükümlerine bakıp görmesi arasında 
olağanüstü bir fark mevcuttur.  

 
Büyüklüğü herkes tarafından bilinen şahısların İslam milletlerini, kendi milletlerinin nazarında 

zalim, insafsız ve müfsit gösterip hatta “İslam’ın yapısı zulüm ve fesada dayanır” deyip neticede İslam 
milletine düşmanları hor baktırmak yakışmaz. Hâşa... sümme hâşa... İslâm’ın asıl ve esasında hiçbir 
kusur yoktur. Kusur İslam’ın yapısında değil bilakis ona yarı buçuk iman edenlerdedir. 

 
Ana dilleri Türkçe olan İslam Milletlerine Kur’an-ı Kerim’in hüküm, nasihat ve ibretlik 

olaylarını mümkün olduğu kadar kendi dillerinde tahsil etmek farz-ı ayındır. Açık ve gizli İslam 
alemine yapılacak hizmetlerden en büyüğü, sade ve basit olacak şekilde bir meal yazmak olacaktır. Bu 
takdirde, kolayca Kur’an’ın manaları anlaşılıp, yüce gayesinden lezzet duyulup, “gaye insan” olma 
fırsatı kazanılmış olacaktır. 

 
A) AÇIKLAMALAR 
Önceki semavi kitapların kaybolup ortadan kalkmasından veya insan kaynaklı ve özlerine ters 

bilgilerle karışmasından sonra ilâhî hikmetin varlık âleminde kendisinden başka ilâhî vahyin sabit bir 
eserinin kalmamasını uygun gördüğü Kur'an-ı Mecid; hidayetin nuru, teşriin anayasası, hayatın 
Rabbânî kurumlarının kanunu, helâl ve haramı bilmenin yolu, hikmetin, hak ve adaletin pınarı, insanın 
gidişini doğrultmak, yaşantısını düzenlemek için gerekli olan ahlâk ve edep kaynağı bir kitaptır. 



 III

 
Allah'ın Kitabı'nı bilen kimseler, o kitabın nehiylerine riayet etmeye, o kitapta kendilerine 

yapılan açıklamalar gereğince öğüt almaya, korkarak ve onun gözetimi altında olduklarını bilerek 
Allah'dan gerektiği gibi haya etmeye ne kadar da layıktırlar? Çünkü böylelerine peygamberlerin yükü 
verilmiş ve Kıyamet gününde İslâm'a, Kur'ân'a aykırı hareket eden diğer din ve inanç sahiplerine karşı 
şehadet edecek konuma yükselmişlerdir. 

 
O zaman Kur’an-ı ezberlemek için değil, hayata aktarmak ve Kur’ân ahlakıyla ahlaklanmak 

için okumalıyız. Maalesef bugün pekçok Kur’ân hafızımız o kıymetli kitabımızı ezbere bilmekte fakat 
bu tip kimselere Abdullah ibn Mes’ûd’un şu sözünü hatırlatmak istiyoruz: “Kur’ân hafızının Kur’ân’ın 
hükümlerini bilmesi gerekir. Böylece Allah’ın ne istediğini ve kendisine neyi emrettiğini anlar ve 
okuduğundan yararlanmış olur. Ve onlarla amel edip pratik hayatına o ayetleri aktarır. Kur’ân 
hafızının Kur’ân’ın emir ve hükümlerini ezbere okuyup neyi okuduğunu anlamaması ne çirkindir. 
Anlamadığı şeylerle nasıl amel edebilir. Onları pratik hayatına nasıl aktarabilir? Okuduklarından ne 
kasdedildiği kendisine sorulduğunda, cevap verememesi ne çirkindir. Böyle biri kitap yüklenmiş 
merkepten farksızdır.”  

 
Nakledilir ki, Basra valisi Ebu Mûsâ el-Eş’arî halife olan Hz. Ömer’e Basra’da bir çok kişinin 

Kur’ân’ı ezberlediğini bunlara Beytü’l-Mâl’den yardım edilmesini ister. Ertesi yıl Kur’ân’ı 
ezberleyenlerin kat kat çoğaldığını yine bunlara yardım yapılmasını isteyince; halife Hz. Ömer (r.a) şu 
karşılığı verir: “Onları kendi hallerine başbaşa bırak. Korkarım ki insanlar Kur’ân ezberlemekle 
uğraşır ve O’nu anlayıp, kavramayı ve pratik hayatlarına aktarmayı terk ederler.” 

 
Kur’ân’ı okuyan bir elçi, tebliğci, görevli olmak, Allah’ın kitabını okuyan, namazı ikame eden 

yani devamlı namazı kılıp kötülüklere bulaşmayan Allah için gizli açık infak eden, hiç zarara 
uğramayan bir kazancı elde etmek; Allah’ın ayetlerini okuyan ve bizi ahiretteki azaptan uyaran bir 
elçiye uymak ve böyle bir elçinin yolundan gitmek, Rabbimizden gelen kitabımızı gereği biçimde 
okumuş olmak, Bel’am gibi (yani bilip amel etmeyen türde kişiler) olmamak yani okuduğu bildiği 
vahyî gerçeklerden ayetlerden sıyrılıp çıkıp şeytana uymamak ve dosdoğru yolda olmak, Rabbimizden 
bize gönderilen, vahyolan şeyleri öğrenmek için okuyup, okutmamız lazım! 

 
Hz. Nuh, Hz.İbrahim ve diğer örnek şahsiyetleri, öğrenip onlar gibi olmak, onlar gibi yaşamak 

ve örneğimiz onlar olsun diye, okuduğumuz Kur’ân’la imanımız artsın ve güveni sadece Allah’la ve 
Allah’ın yolunda bulalım, başka yerlerde ve kimselerde güveni aramayalım. Allah’ın huzurunda secde 
etmek, başka sebebler için değil, Allah’ın azabından korkarak cennetini ümit ederek, ağlayarak 
secdeye kapanan kimseler gibi olmak, apaçık ayetler okununca, yüzlerinde hoşnutsuzluk beliren 
kafirler gibi olmamak, okuyunca memnun olmak, hayatımızı Kur’ân’a göre değiştirmek ve hayırlı 
amellere koşmak ve kötü sonuçlardan korunmak, bize kadar ulaşan, milyonlarca basılan, çoğaltılan, 
ezberlenen Kur’ân ayetlerine arkamızı dönmeyelim diye ve ayetlere karşı saçma sapan konuşmuş 
olmamak, Allah’ın ayetlerini yalanlamış olmamak, yalanlayanlardan olmamak ve tüm okuduğumuz 
ayetleri kabul etmek, tasdik etmek, musiki dinler gibi dinlememek, kulaklarında ağırlık olupda 
büyüklük taslayanlar gibi olmamak, Kur’ân’a arkasını dönenler gibi olmamak ve kıyamet günü azapla 
müjdelenenlerden olmamak için Kur’ân’ı okumalıyız. 

 
Kur’ân’ın okunan ayetler karşısındaki tavrımız, kafirler gibi olmasın, ahiret inancımız sağlam 

olsun ve ona göre amel edelim, işittik ve isyan ettik diyen Yahudiler gibi olmayalım, işittik ve itaat 
ettik diyen müslümanlardan olalım, kendilerine gelen Kur’ân gerçeğine ve Allah’ın vahyine karşı; “Bu 
Kur’ân bizim içinde bulunduğumuz hayatı değiştirecek, gerçekten büyüleyici bir kitaptır” diyen kafir 
ve müşrik insanlar gibi olmamak ve içinde bulunduğumuz bozuk hayatı Kur’ân’a göre değiştirmek ve 
düzeltmek için Kur’ân’ı okumalıyız! 

 
Geçmişlerin masallarıdır diyenler gibi olmamak, hayatımızı tanzim edecek olan esasları 

belirleyen kitabımız olduğundan, bilgi sahibi olmak gerçek bilgiyi elde etmek ve sadece Allah’ın 
huzurunda eğilmek, secdeye varmak, başka yaratıklara kul olmamak, kula kulluktan kurtulup yaratana 
kul olmak için diğer tüm kulluk ve köleliklerden kurtulup Allah’a kul ve köle olmak, okunan Kur’ân 
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karşısında bunlar Allah’tan gelen doğru ve gerçeklerdir deyip iman etmek, önceden de iman ettiğimizi 
itiraf etmek için Kur’ân-ı her zaman okumalıyız 

 
Rahmet ve öğütlerinden nasip almak, bize kafi gelen tek kitap Kur’ân’dır diyebilmek kadın ve 

erkekler olarak evlerimizde okunan başka kitaplar olmasın, sadece ve sadece okunan ve hafızalarda 
tutulan tek kitap Kur’ân olsun, elimizden düşmeyecek olan kitap Kur’ân olsun için başucu ve 
müracaat kitabımız Kur’ân olsun diye devamlı gündemimizi Kur’ân meşgul etsin. Kelime-i Şahadet ve 
Kelime-i Tevhidle Allah’ın dışında ilah, itaat edilecek kimse kabul etmeyeceğimizi beyan etmiş olmak 
ve inancımızda devamlı olduğumuzu beyan için Kur’ân-ı okuyup, okutmalıyız! 

 
B) ÖZEL AMAÇLAR 
Allah'ın Kitabı, dinin bütün ilimlerini ihtiva eden, farzı ve sünneti, bağımsız olarak beyan 

eden, semanın güvenilir şahsiyeti Cebrail (a.s) aracılığıyla yeryüzünün güvenilir şahsiyeti Hz. 
Peygamber (a.s)’a indirilen Kitap olduğundan dolayı, hayatta kaldığım sürece onunla uğraşmayı, 
bütün gücümü bu yolda harcamayı uygun gördüm. Bunun için Kur'ân'a dair nüzul ve kelime meali 
olarak Türkçe özlü bir çalışma yapmak istedim. 

 
Kur'ân-ı Kerim'in faziletine dair mü'minin ilk bilmesi gereken husus, bunun alemlerin Rabbi 

olan Allah'ın sözü, eşi ve benzeri bulunmayanın kelamı, dengi ve benzeri olmayanın sıfatı olduğunu 
bilmesidir. Kur'ân, Aziz ve Celil olan Allah'ın zatının nurundandır. 

 
Bir dilde yazılmış eser, bir başka dile aktarmanın zorluğunu az çok herkes bilir. Fakat bu 

zorluğu ciddî tercümeler yapmaya uğraşanlar kadar kimse bilemez. Çoğu zaman iyice anladığınız bir 
şeyi istediğiniz gibi ifade edememenin, bazı mana ve inceliklerin kaybolduğunu görüp bir şey 
yapamamanın ızdırabını, ancak aynı tecrübeyi yaşayanlar bilir.  

 
Kur’an-ı Kerim’in inci gibi parıldayan mucize ve hikmetleri, halkın hatırından çıkıp ve reisleri 

dahi bu mucize ve hakikatleri Müslümanlara anlatmaktan çekinmeleri ve hatta halk tabakayı bu 
hakikatleri okumaktan şiddet ve korku yolları ile men etmeleri, bu gerçeklerin onlara ulaşmasına mani 
olmuştur. Hatta günümüzde bazı din adamları Kur’an konularından bahsetmenin mahzurlu 
olacağından ve bu türlü konulardan bahsetmenin haram olduğu kanaatine halkı teşvik ediyorlar.  

 
İnsan yeryüzünün en büyük şeref ve övünç sahibi olması onun ilimle donanmış olmasına 

bağlıdır.  İslam dinine göre cahil ve bilgisiz kimselerden ancak insan azmanı canavarlar topluluğu 
oluşur. Onları Müslüman adıyla anmak büyük hatadır. Peygamberimiz (a.s)’e göre Müslüman 
“İnsanların elinden ve dilinden selamet bulduğu kimsedir”(Müslim, İman 66.) İnsanlardan meydana 
gelen hataların kaynağı ekseriyetle cehalettir. Herhangi bir çağda keşfedilen ilim ve teknik eğer bütün 
toplumların kabul ettiği bir hal alırsa, o ilim ve tekniği tahsil etmek lazımdır. Her hangi bir dilde 
olması bu görüşümüzü değiştirmez. Bundan dolayı Hz. Peygamber (a.s): “İlim Çin’de bile olsa onu 
talep ediniz” (Kenzu’l-Ummal, Beyrut, 10,138; Münavî, Feyzu’l-Kadir,1,542-543) buyurmuşlardır. İslam dininde 
erkek ve kadın üzerine dini hükümlerle mükellef olduklarına göre, ilmi de tahsil etmeleri farz yönüyle 
aynıdır. Bunun için hadiste “Erkek ve kadın her Müslüman’a ilim tahsil etmek farzdır.” (Münavî, 
Feyzu’l-Kadir, I,542-543) buyurulmuştur. Böylece ilim sadece erkeklere münhasır kalmamıştır. 

 
İslam alimleri tarafından bu gün ferî (ayrıntı) hükümlerden başka hiçbir ilim tahsil edilmiyor. 

Belki ilk önce dini ilimleri tahsil etmek lazımdır. Sonra da beşerin hayatını ilgilendiren ilimlerin 
öğretilmesi gereklidir. Mesela: Tarih, geometri, coğrafya,  ve astronomi bunlardan bir kaçını teşkil 
eder. Bunların hepsini öğrenmenin gerekli olduğuna dair Kur’an’da ayetler mevcuttur. Fıkıhta miras 
hukukundan bahsederken hep matematiğe bağlı olarak işlem yapılır. Yine namaz vakitlerini tayin 
ederken astronomiden faydalanılarak bir hükme varılır. Fakat günümüzde ilahiyat tahsili yapan 
öğrenci ve öğretmenler kıbleyi tayin ederken Dünya’nın enlem ve boylamlarını birbirine karıştırıp her 
iki kavramı da bir manaya hamlederek yerin genişliği olarak değerlendirirler.  

 
Geçmiş asırlardaki  İslam ilim adamlarını araştırıp inceleyen kişiler, onların bu konuda bir çok 

kitap yazdıklarına ve bu konulara hakim olduklarına şahit olurlar. 
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Kur’an-ı Kerim’in üstün hakikatleri zulmet perdeleri altında kalması sebebiyle, cehalet, İslam 

milletleri arasında yaygınlaşıp neticede Müslümanlar nefislerinin arzularına uyarak; herkes kendi 
kafasına göre bir yol ve metoda takılıp kalmıştır. Sonunda söz konusu Müslümanlar arasında adalet ve 
insaf gibi faziletler, yerlerini zulme terk etmişlerdir. 

 
 Kur’an ayetleri bir bir incelenirse görülür ki Kur’an, ilmi ve ilmi okuyanı fevkalade medih ve 

sena etmektedir. Allah’ı bilmek, mükemmel bir marifete ulaşmak ilim vasıtasıyla mümkündür. Allah’ı 
inkâr etmenin kaynağı ise hep cehalettir. 

 
Ecdadın gittiği nurlu yolu tutanlar, zulmet ve cehalet vadilerinden kurtulup marifet aleminin 

yüksek tepelerinin zirvelerine yükseldiler. Faziletli ve soylu kimseler ilimden yoksun kalınca kimliksiz 
insanlar güruhuna katılıp dalalet vadisinde şaşkın ve sersem oldular. 

 
SONUÇ: 
Bu meali hazırlarken her surenin girişine kaç ayet, kaç kelime, kaç harf olduğunu ve fasılasını, 

nüzul sebebini ve ismini nerden aldığına dikkat ettim. Arapça, Osmanlıca kelimelerin yerine mümkün 
mertebe sade ve Türk Dil Kurumu’nun en son Türkçeleşen kelimeleri kullanmaya çalıştım. Yine de 
anlaşılmayan kelimelerin ve özel isimlerin veya konu bütünlüğü bir önceki veya bir sonraki ayetle 
anlaşılacak ayetleri (*) işaretiyle veya 1-2-3 bazen de “siyah”laştırarak izah etmeye çalıştım. Ayetlerin 
nüzulü ile ilgili kaynak tefsirlerden yararlanarak dipnotla kaynakçada göstermeye çalıştım . 

 
Arapça kelimelere anlam verirken “ellezi” “vav” gibi bağlaçların Türkçede anlam 

bozukluğuna yol açtığından dolayı “,” virgül kullandım. Arapça kelimelerin yalın olan karşılığı bir 
altta meal metniyle sadeleştirmeye çalışırken yetersiz olan kelimeleri parantez içinde açıklığa 
kavuşturmaya gayret ettim. 

 
Meali hazırlamamda emeği geçen bütün yakınlarıma, özellikle Arapça tetkikleri için 

S.Üzümcü, R.Kurtoğlu, B.Üzüm, A.Mercan, Türkçe ibareler için M.Yalçınkaya, M.Bozoğlu ve 
basımı için uğraş veren M.Demir, B.Çelik, M.Kalkan, M. Sertdemir, Z.Kılıç’a, son olarak gözden 
geçiren İlahiyatçı H. Akın, Edebiyatçı M. Şimşek beye, bilgisayar hizmeti için M.Kaymaz ve diğer 
Kardeşlerime teşekkürü bir borç bilirim.  

Yüce Allah, cümlemizi yaptıklarımızla hayra ulaştırdığı kullarından eylesin.       
 
 
 
 

 
Kitaba Başlama Tarihi:   2005 
Kitabın Bitiş Tarihi:        2006 

ADIYAMAN\BESNİ  
SALİH ÖZBEY 
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Kur’ân’daki Diziliş ve Nüzûl Sırasına Göre Sûreler ve Sahifeleri 
Sûre 
No 

Nüzûl 
Sırası Sûre Adı Ayet 

Sayısı 
Sahife 

No 
Sûre 
No 

Nüzûl 
Sırası Sûre Adı Ayet 

Sayısı 
Sahife 

No 
1 5 Fatiha 7 - 58 105 Mücâdele 22 541 
2 87 Bakara 286 1 59 101 Haşr 24 544 
3 89 Âl-i İmrân 200 49 60 91 Mümtahine 13 548 
4 92 Nisâ 176 76 61 109 Saff 14 550 
5 112 Mâide 120 105 62 110 Cum’a 11 552 
6 55 En’âm 165 127 63 104 Münafikûn 11 553 
7 39 A’râf 206 150 64 108 Teğâbün 18 555 
8 88 Enfâl 75 176 65 99 Talak 12 557 
9 113 Tevbe (Berâe) 129 186 66 107 Tahrîm 12 559 

10 51 Yûnus 109 207 67 77 Mülk (Tebâreke) 30 561 
11 52 Hûd 123 220 68 2 Nûn (Kalem) 52 563 
12 53 Yûsuf 111 234 69 78 Hâkka 52 565 
13 96 Ra’d 43 248 70 79 Meâriç 44 567 
14 72 İbrahim 52 254 71 71 Nûh 28 569 
15 54 Hicr 99 261 72 40 Cinn 28 571 
16 70 Nahl 128 266 73 3 Müzzemmil 20 573 
17 50 İsra 111 281 74 4 Müddessir 56 574 
18 69 Kehf 110 292 75 31 Kıyâme 40 576 
19 44 Meryem 98 304 76 98 İnsan (Dehr) 31 577 
20 45 Tâhâ 135 311 77 33 Mürselât 50 579 
21 73 Enbiyâ 112 321 78 80 Nebe’ (Amme) 40 581 
22 103 Hacc 78 331 79 81 Nâziât 46 582 
23 74 Mü’minûn 118 341 80 24 Abese 42 584 
24 102 Nûr 64 349 81 7 Tekvîr 29 585 
25 42 Furkân 77 358 82 82 İnfitâr 19 586 
26 47 Şuarâ 227 366 83 86 Mutaffifîn 36 587 
27 48 Neml 93 376 84 83 İnşikâk 25 588 
28 49 Kasas 88 384 85 27 Bürûc 22 589 
29 85 Ankebût 69 395 86 36 Târık 17 590 
30 84 Rûm 60 403 87 8 A’lâ 19 591 
31 57 Lokman 34 410 88 68 Ğâşiye 26 591 
32 75 Secde 30 414 89 10 Fecr 30 592 
33 90 Ahzâb 73 417 90 35 Beled 20 593 
34 58 Sebe’ 54 427 91 26 Şems 15 594 
35 43 Fâtır (Melâike) 45 433 92 9 Leyl 21 595 
36 41 Yâsîn 83 439 93 11 Duhâ 11 595 
37 56 Sâffât 182 445 94 12 İnşirah (Şerh) 8 596 
38 38 Sâd 88 452 95 28 Tîn 8 596 
39 59 Zümer 75 457 96 1 Alak (İkra’) 19 597 
40 60 Ğâfir (Mü’min) 85 466 97 25 Kadr 5 598 
41 61 Fussılet (Secde) 54 476 98 100 Beyine 8 598 
42 62 Şûrâ 53 482 99 93 ZilZâl (Zelzele) 8 599 
43 63 Zuhruf 89 488 100 14 Âdiyât 11 599 
44 64 Duhân 59 495 101 30 Karia 11 600 
45 65 Câsiye 37 498 102 16 Tekâsür 8 600 
46 66 Ahkâf 35 501 103 13 Asr 3 601 
47 95 Muhammed (Kıtâl) 38 506 104 32 Hümeze 9 601 
48 111 Feth 29 510 105 19 Fîl 5 601 
49 106 Hucurât 18 514 106 29 Kureyş 4 602 
50 34 Kâf 45 517 107 17 Mâûn 7 602 
51 67 Zâriyât 60 519 108 15 Kevser 3 602 
52 76 Tûr 49 522 109 18 Kâfirûn 6 603 
53 23 Necm 62 525 110 114 Nasr 3 603 
54 37 Kamer 55 527 111 6 Tebbet (Mesed) 5 603 
55 97 Rahmân 78 530 112 22 İhlas 4 604 
56 46 Vâkıa 96 533 113 20 Felak 5 604 
57 94 Hadîd 29 536 114 21 Nâs 6 604 
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Kur’ân’daki Sûrelerin Alfabetik Fihristi 
Sûre
No Sûre Adı Sahife

No 
Sûre
No Sûre Adı Sahife

No 
Sûre
No Sûre Adı Sahife 

No 
A 11 Hûd 220 79 Nâziât 582 

80 Abese 584 104 Hümeze 601 78 Nebe’ (Amme) 581 
100 Âdiyât 599 İ 53 Necm 525 

46 Ahkâf 501 14 İbrahim 254 27 Neml 376 
33 Ahzâb 417 112 İhlas 604 4 Nisâ 76 
87 A’lâ 591 82 İnfitâr 586 71 Nûh 569 
96 Alak 597 76 İnsan (Dehr) 577 24 Nûr 349 

3 Âl-i İmrân 49 84 İnşikâk 588 R 
29 Ankebût 395 94 İnşirah 596 13 Ra’d 248 

7 A’râf 150 17 İsra 281 55 Rahmân 530 
103 Asr 601 K 30 Rûm 403 

B 101 Karia 600 S 
2 Bakara 1 97 Kadr 598 38 Sâd 452 

90 Beled 593 50 Kâf 517 61 Saff 550 
93 Beyyine 598 109 Kâfirûn 603 37 Sâffât 445 
85 Bürûc 589 68 Kalem 563 34 Sebe’ 427 

C 54 Kamer 527 32 Secde 414 
45 Câsiye 498 28 Kasas 384 Ş 
72 Cinn 571 18 Kehf 292 91 Şems 594 
62 Cum’a 522 108 Kevser 602 26 Şuarâ 366 

D 75 Kıyâme 576 42 Şûrâ 482 
93 Duhâ 595 106 Kureyş 602 T 
44 Duhân 495 L 20 Tâhâ 311 

E 92 Leyl 595 66 Tahrîm 559 
6 En’âm 127 31 Lokmân 410 65 Talak 557 

21 Enbiyâ 321 M 86 Târık 590 
8 Enfâl 176 5 Mâide 105 111 Tebbet (Mesed) 603 

F 107 Mâûn 602 64 Teğâbün 555 
1 Fatiha - 70 Meâriç 567 102 Tekâsür 600 

35 Fâtır 433 19 Meryem 304 81 Tekvîr 585 
89 Fecr 592 47 Muhammed (Kıtâl) 506 9 Tevbe 186 

113 Felak 604 83 Mutaffifîn 587 95 Tîn 596 
48 Fetih 510 58 Mücâdele 541 52 Tûr 596 

105 Fîl 601 74 Müddessir 574 V 
25 Furkân 358 67 Mülk 561 56 Vâkıa 533 
41 Fussılet 476 40 Mü’min (Ğâfir) 466 Y 

Ğ 23 Mü’minûn 341 36 Yâsîn 439 
88 Ğâşiye 591 60 Mümtahine 548 10 Yûnus 207 

H 63 Münafıkûn 553 12 Yûsuf 234 
22 Hacc 331 77 Mürselât 579 Z 
57 Hadîd 536 73 Müzzemmil 573 51 Zâriyât 519 
69 Hâkka 565 N 99 Zilzâl (Zelzele) 599 
59 Haşr 544 16 Nahl 266 43 Zuhruf 488 
15 Hıcr 261 114 Nâs 604 39 Zümer 457 
49 Hucurât 514 110 Nasr 603 
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Mekke ve Medine’de İnen Sûre ve Ayetlerin Sayısı 
 

 

Y
ıl

 

Sûre 
Sayısı

Ayet
Sayısı SÛRE          İSİMLERİ 

1 26 449 Alak, Kalem, Müzzemmil, Müddessir, Fatiha, Tebbet (Mesed), Tekvîr, A’lâ, Leyl, Fecr, Duhâ, İnşirah, 
Asr, Âdiyât, Kevser, Tekâsür, Mâûn, Kâfirûn, Fîl, Felak, Nâs, İhlas, Necm, Abese, Kadr, Şems. 

2 13 575 Bürûç, Tîn, Kureyş, Kâria, Kıyame, Hümeze, Mürselât, Kâf, Beled, Tâ-rık, Kamer, Sa’d, A’râf. 
3 8 717 Cin, Yâsîn, Furkân, Melâike (Fâtır), Meryem, Tâhâ, Vakıa, Şuarâ. 
4 7 734 Neml, Kasas, İsrâ, Yûnus, Hûd, Yûsuf, Hıcr. 
5 4 435 En’am, Saffât, Lokman, Sebe’. 
6 4 267 Zümer, Mü’min (Ğâfir), Fussılet, Şûrâ. 
7 5 280 Zuhruf, Duhân, Câsiye, Ahkâf, Zâriyât. 
8 4 292 Ğâşiye, Kehf, Nahl, Nûh. 
9 3 282 İbrahim, Enbiyâ, Mü’minûn. 

10 3 109 Secde, Tûr, Mülk.  
11 4 182 Hâkka, Meâriç, Nebe’, Nâziât.  
12 5 104 İnfitâr, İnşikâk, Rûm. 

M
ek

ke
’d

e 
İn

en
le

r
 

(H
ic

re
tt

en
 Ö

nc
e)

 

13 4 105 Ankebût, Mutaffifîn. 
  90 4531  

14 4 645 Bakara, Enfâl, Âl-i İmrân, Ahzâb, Cum’a.  
15 3 50 Mümtahıne, Zilzâl, Hadîd.  
16 2 81 Muhammed (Kıtâl), Ra’d. 
17 2 109 Rahmân, Dehr (İnsan).  
18 2 20 Talak, Beyyine. 
19 2 264 Haşr, Nisâ, Nûr. 
20 3 111 Hacc, Münafıkûn, Mücâdele. 
21 2 59 Hucurât,Tahrîm, Feth. 
22 2 152 Teğâbün, Saff, Mâide. 
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23 2 132 Tevbe, Nasr.  

  24 1623  
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Nüzul Zamanına Göre Yaklaşık Olarak Tespit Edilen 5550 Ayetin 
194 Devre İtibariyle Sıralanışı, Ayet Sayısı ve İçerdiği Konular (*) 
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1 96 Alak (a) 1-5 5 Vahyin başlangıcı, okuma, yazma, kalem, bilgi. 
2 74 Müddessir(a) 1-7 7 Peygamberlik görevine başlama emri. 
3 103 Asr (a) 1-2 2 Bütün insanların zarar içinde oluşları belirtilir. 
4 51 Zâriyât (a) 1-6 6 Kıyametin ilanıyla korkutma. 
5 102 Tekâsür (a) 1-2 2 İnsanın değişik bir yönden tahlili. 
6 52 Tûr (a) 1-8 8 Kıyametin ilanı ve mutlaka gerçekleşeceği. 
7 112 İhlas 1-4 4 Çok kısa ve özlü Allah’ın tanımı. 
8 88 Ğâşiye (a) 1-5, 8-16 14 Kıyamet, ahiret, cennet, ve cehennem manzaraları. 
9 86 Târık 11-17 7 Vahy, peygamberlik ve kafirleri tehdid. 

10 82 İnfitâr 1-5 5 Kıyamet mutlaka gerçekleşecek. 
11 91 Şems (a) 1-10 10 Bazı şeylere yeminle insanın değişik bir açıdan tahlili. 
12 108 Kevser 1-3 3 Peygamberi teselli, düşmanlarını tehdid. 
13 87 A’lâ 1-9 9 Bazı hatırlatmalar ve peygambere tavsiye. 
14 85 Bürûç (a) 1-7, 12-22 17 Müslümanlara işkence edenlere uyarı ve korkutma 
15 81 Tekvîr 1-29 Tümü 29 Kıyamet, cennet, cehennem, vahiy haktır, elçi deli değildir. 
16 94 İnşirah 1-8 Tümü 8 Elçiyi takviye, zorlukların kolaylıklarla oluşu müjdesi. 
17 93 Dûhâ 1-11 Tümü 11 Elçiyi çok yönlü takviye sonun baştan iyi olacağı müjdesi. 
18 114

115
Felak ve Nâs 1-11 Tümü 11 Sihir ve tüm zararlı şeylerden Allah’a sığınma yolunun öğretilmesi. 

19 79 Nâziât (a) 1-26 26 Musa, Firavun örneğiyle ahiretten ve azaptan korkutma. 
20 74 Müddessir (a) 8-10 3 Kafirlere zor olan kıyamet günüyle korkutma. 
21 92 Leyl 1-21 Tümü 21 Mü’min ve kafirin bazı halleri ve kafirleri ateşle uyarma. 
22 107 Mâûn 1-7 7 Dini ve ahireti yalanlayanlarda görülen ahlaki bozukluklar. 
23 70 Meâriç (a) 1-18 18 Kıyametin mutlaka gerçekleşeceğiyle uyarma. 
24 91 Şems (b) 11-16 6 Semud kavmi kıssasıyla kafirleri uyarı 
25 77 Mürselât 1-50 Tümü 50 Kıyamet gerçekleşecek önceki helak edilenlerin halleri. 
26 78 Nebe’ (a) 1-36 36 Büyük kıyamet haberi ve dehşeti. 
27 74 Müddessir (c) 11-30, 34-55 45 Kafirlerden örnek birini eleştiri ve korkutma 
28 106 Kureyş 1-4 Tümü 5 Kafirlere Kâbe’nin Rabbini hatırlatıp başka ibadet ede-geldiklerinden 

yüzçevirmelerini hatırlatma 
29 53 Necm (a) 1-25 25 Vahyin ilanı ve tüm putların reddedilmesi. 
30 89 Fecr (a) 1-13, 28-30 17 Kafirleri korkutup uyarma, mü’minlere müjdeler. 
31 84 İnşikak 1-25 Tümü 25 Kıyamet, inananlar ve inanmayanların sonuçları 
32 80 Abese 1-42 Tümü 42 Vahyi isteyene ulaştır, insan ve yeryüzünün yaratılışı. 
33 104 Hümeze 1-9 Tümü 9 İnanmayanlardaki ahlaki bozukluklar ve ateşe atılmaları. 
34 109 Kâfirûn 1-6 Tümü 6 Kafirle asla koalisyon kurulmayacağı esasları. 
35 96 Alak (b) 6-19 14 İnsanın azgınlığı, müslümanlara zulmedenin dehşetli sonucu. 
36 88 Ğâşiye (b) 17-26 9 Kevnî ayetlerle tevhidin ortaya konarak korkutulması ve ateş. 
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37 75 Kıyâme (a) 7-13, 20-40 28 Kıyametin gerçekleşmesi, insanın dünyaya dalarak gaflet etmesi. 
38 95 Tîn 1-8 Tümü 8 Mukaddes bölgelere yeminle insanın iki kutup arasındaki hali. 
39 75 Kıyâme (b) 1-6, 14-19 12 Kıyametin gerçekleşmesi ve insanın olup biteni anlaması. 
40 56 Vakıa 1-96 Tümü 96 Kıyametin gerçekleşmesi ve üç guruba ayrılan insanlar. 
41 55 Rahmân (a) 1-6, 9-29, 

46-77 
57 Vahyin gerçekliği, kevnî ayetler, cennet manzaraları. 

42 87 A’lâ 1-19 Tümü 19 Kevnî ayetler, insanın değişik yönlerden tahlili, gerçeklerin tüm kitaplarda da oluşu. 
43 1 Fâtiha 1-7 Tümü 7 Allah’ın özlü olarak tanıtımı, kulun ne yapması gerektiği. 
44 100 Âdiyât 1-11 Tümü 11 Savaşlar, baskınlar ve insanın değişik açıdan tahlili. 
45 69 Hâkka (a) 38-52 15 Vahiy ve peygamberlik gerçektir, şair ve kahin sözü değildir. 
46 79 Nâziât 27-46 20 Kevnî ayetler ve insanın değişik yönden tahlili. 
47 111 Mesed 1-5 Tümü 5 Peygamber düşmanlarının dünyadaki sonları ve ahiret azabı. 
48 90 Beled 1-20 Tümü 20 Zalimler ve akibetleri, insanın değişik yönden tahlili. 
49 102 Tekâsür (b) 3-8 6 Dünyada çoklukların kurbanı olanların sonuçları 
50 105 Fîl 1-5 Tümü 5 Kırk yıl öncesi bir olayla kafirleri tehdid, mü’minlere müjdeler. 
51 68 Kalem (a) 1-16 16 Müşriklerin iddialarına reddiye ve ahlaki bozukluklarından örnekler. 
52 89 Fecr (b) 14-27 14 İnsanın değişik bir yönden tahlili ve cehennem azabı. 
53 99 Zilzâl 1-8 Tümü 8 Kıyamet manzaraları ve yaşayışa göre sonuçların görülmesi. 
54 86 Târık 1-10 10 İnsanın değişik yönden tahlili ve kevnî ayetler. 



 XI

55 53 Necm (b) 34-62 29 İnsanın tahlili, tevhid inancı ve kafirleri uyarı. 
56 101 Kâria 1-11 Tümü 11 Kıyamet ve yaşantıya göre sonuçları. 
57 37 Saffât 1-182 Tümü 182 Kevnî ayetler, ölümden sonra dirilme, peygamberlik, cennet ve cehnnem, eski 

toplumlar. 
58 82 İnfitâr 1-19 Tümü 19 Kıyameti hatırlatma ve değişik uyarılar. 
59 69 Hâkka (b) 1-3 3 Kıyametin gerçekleşeceği gerçeğini vurgulama. 
60 70 Meâriç (b) 19-35 17 İnsanın değişik yönden tahlili ve cennetliklerin durumu. 
61 83 Mutaffifîn 1-36 36 İnanmayanların ahlaki bozuklukları, kıyamet, cennet, mükafat. 
62 44 Duhân (a) 14-59 45 Peygambere isyan, cennet ve cehennem. 
63 23 Mü’minûn 

(a) 
1-11 11 Mü’minler ve yaşantıları sonucu gidecekleri cennetler. 

64 26 Şuarâ (a) 146-227 82 Peygamber kıssaları devamı ve inanmayanların sonuçları. 
65 38 Sâd (a) 67-88 22 İlk yaratılış, kıyamet. 
66 15 Hıcr (a) 1-5, 49-99 55 Uyarıcı geçmiş kıssalar, peygamberlik. 
67 69 Hâkka (c) 4-12 9 Geçmiş toplumlar ve durumları. 
68 98 Kadir 1-5 Tümü 5 Vahyin kutsal gecede inişi ve gecenin bin aydan hayırlı oluşu. 
69 51 Zâriyât (b) 7-60 54 Peygambere iftira, mü’minler, kafirler, kevnî ayetler. 
70 54 Kamer 1-55 Tümü 55 Geçmiş toplumlar ve Kur’ân’ın kolay olup yaşanabilirliği. 
71 68 Kalem (b) 17-52 36 Bahçe sahiplerinin dünyadaki azapları, ahiret azabının dehşeti. 
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72 44 Duhan (b) 1-13 13 Vahiy gerçeği ve dünyadaki görülen azaplar. 
73 70 Meâriç (c) 1-4, 36-44 12 Kıyametin gerçekliği ve kafirlerin mutlaka yakalanacakları. 
74 52 Tûr 9-20, 22-28 19 Kıyamet, cehennem, cennet ve nimetlere kavuşanlar. 
75 43 Zuhruf (a) 66-80 15 Kıyamet, cennet ve cehennem. 
76 71 Nûh 1-28 Tümü 28 Nuh kavminin akıbeti, peygamberin duası ve neticesi. 
77 55 Rahmân (b) 7-8, 30-45, 77-

78 
21 Kevnî ayetler, insan, cin, kıyamet, büyük olan Allah’ın nimetleri karşısında insanların 

nankörlüğü. 
78 73 Müzzemmil 1-19 19 Vahiy gerçeğini anlat, kafirlere zaman tanı, biz hepsini yakalarız. 
79 20 Tâhâ (a) 1-54 54 Musa, Firavun ve kevnî ayetler, uyarılar. 
80 19 Meryem (a) 76-98 22 Kıyamet, tevhid, kafirlere azap, Kur’ân uyarı için en kolay kitaptır. 
81 52 Tûr 21, 29-49 22 Ahiret hayatı, cennet nimetleri, peygamberlik, zalimlerin sonucu. 
82 15 Hıcr (b) 1-86 86 Tevhid, risalet, vahiy, kevnî ayetler, İblis kıssası. 
83 15 Hıcr (c) 88-99 11 Kafirlerin zenginliklerine aldanma, vahyi aktar, Allah’a kulluk et. 
84 26 Şuarâ (b) 1-51 51 Vahiy, risalet, mucize, Musa Firavun kıssası. 
85 76 Dehr (İnsan) 1-31 Tümü 31 İnsanın değişik yönden tahlili, ahirette mü’min ve kafirlerin durumları. 
86 38 Sâd 1-24 24 Peygamberlere karşı gelenlerin akıbetleriyle uyarı. 
87 50 Kâf 1-45 Tümü 45 Ölümden sonraki diriliş gerçektir, kevnî ayetler, geçmiş toplumlar. 
88 36 Yâsîn 1-83 Tümü 83 Kur’ân ve peygamber gerçeğiyle insanları uyarı. 
89 103 Asr (b) 3 1 Kurtuluşun tek çaresinin; iman, amel, hakkı ve sabrı tavsiyeden ibaret oluşu. 
90 23 Mü’minûn 

(b) 
12-118 106 Yaratılış, ölümden sonra diriliş, kevnî ayetler, elçiye inanmayanların akibetleri. 

91 41 Fussılet (a) 1-7 7 Peygambere inancın gereği vurgulanıyor. 
92 43 Zuhruf (b) 1-43 43 Vahiy, geçmiş toplumlar, kevnî ayetler, İbrahim ve toplumu. 
93 43 Zuhruf (c) 44-53, 55-89 44 Musa ve İsa’ya karşı gelenlerde aslında Allah’ı bilirler. 
94 33 Ahzâb (a) 1, 2, 3, 7, 8, 

41-47, 63-68 
17 Peygambere talimat, Allah’a yönelme, kıyamet ve ateş. 

95 21 Enbiyâ 1-112 Tümü 112 Kıyametin yaklaşması, peygambere itiraz edenlerin sonuçları. 
96 78 Nebe’ (b) 37-40 5 Kıyametle korkutma. 
97 72 Cinn 1-28 Tümü 28 Cinlerin azapla tehdit edilişi, iman edenlerin kurtuluşu. 
98 85 Bürûç (b) 8-11 4 Kafirlere azap, inananlara cennet müjdesi. 
99 19 Meryem (b) 1-41, 42-75 74 Yahya, İsa, Meryem’in doğumları, Firavun ve Musa kıssası. 

100 98 Beyyine 1-8 Tümü 8 Vahiy gerçeği ortaya konmadan değişim olmaz. 
101 31 Lokman 1-10 10 Kur’ân, insan ve durumu, kevnî ayetler. 
102 30 Rûm (a) 1-26 26 İnananların galibiyeti ve kevnî ayetler. 
103 25 Furkân 31-77 46 Her eçinin bir düşmanı oluşu, Kur’ân ve geçmiş toplumlar. 
104 20 Tâhâ (b) 55-135 80 İnsanın ilk yaratılışı, Firavun ve Musa kıssası ve Adem’in yaratılışı. 
105 67 Mülk 1-30 Tümü 30 Saltanat Allah’ındır, dünya imtihan yeridir, cehennem, kevnî ayetler. 
106 14 İbrahim (a) 43-52 10 Kıyamet, azap ve ahiret manzaraları. 
107 16 Nahl (a) 1-34, 43-66, 

100-107 
73 Kıyamet, yaratılış, kevnî ayetler, tevhid, ölüm ve sonrası. 
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108 18 Kehf (a) 1-7, 55-102 57 Kitap ve inanmayanların durumu, elçilere zulmedenler, Musa ve Hızır kıssası. 
109 32 Secde 1-30 Tümü 30 Vahiy gerçeği, yaratılış, hidayet, ölüm, mü’minlerin vasıfları. 
110 74 Müddessir(d) 31-33 4 Cehennem görevlileriyle korkutma. 



 XII

111 17 İsra (a) 9-54, 63-64, 
73-83,103-111

71 Kur’ân, azap, ahiret, terbiye, geçmiş toplumlar, kevnî ayetler. 

112 40 Mü’min 1-6, 54-62 14 Allah’ın dostluğu, Kur’ân hidayeti gösterir, kevnî ayetler. 
113 2 Bakara (a) Değişik 

ayetler. 
37 İnsan ve değişik yönlerden tahlili ve Adem, şeytan mücadelesi. 

114 27 Neml 1-93 Tümü 93 Kur’ân, mü’minlerin vasıfları, Süleyman saltanatı ve kıssası. 
115 39 Zümer (a) 30-38, 54-66 22 Ölüm, kıyamet, iman edenler, tevhid, vahye uyun, Allah’a kul olun. 
116 45 Câsiye 1-37 Tümü 37 Vahiy gerçeği, kevnî ayetler, israiloğulları, ahiret gerçeği. 
117 64 Teğâbün 1-18 Tümü 18 Herkes ve herşey Allah’ı birler, ahiret ve ceza gerçeği. 
118 11 Hûd 1-11, 13-16,18- 

113,115-123 
120 Tek olan Allah’a kul olun, dünya geçici ve imtihan yeridir. 

119 41 Fussılet (b) 8-36 28 İnananlar ve durumları, kevnî ayetler, ahiret manzaraları. 
120 30 Rûm (b) 27-60 33 Yaratan ve yarattıkları, ölüm, ölümden sonraki hayat, kevnî ayetler. 
121 17 İsra (b) 1-8, 84-102 27 Mirac’a çıkış dönüş, ruhun mahiyeti, Kur’ân benzersizdir. 
122 7 A’râf (a) 59-154, 176-

205 
124 Peygamberler ve tevhid mücadeleleri, ayetleri yalanlayanların sonuçları. 

123 24 Nûr (a) 46-56 11 Vahiy gerçeği, inananlar, inanmayanlar, elçiye itaat gereği. 
124 22 Hacc (a) 18-30, 43-68 39 Tevhid, uyarı, müşriklerle savaş, İbrahim, haccın ilanı. 
125 6 En’am 1-30, 74-82, 

105-117 
52 Tevhid, İbrahim’in gözlemleri, vahye uyma gereği. 

126 29 Ankebût 1-69 Tümü 69 Dünya imtihan yeridir, tevhide çağrı, kevnî ayetler. 
127 34 Sebe’ 10-54 45 Davut, Süleyman saltanatlarının çöküşü, peygamberler, kevnî ayetler. 
128 10 Yûnus 92-109 18 Firavun ve akibeti, Allah’a ve elçisine dönme mecburiyeti. 
129 38 Sâd (c) 25-28 3 Davut ve kevnî ayetler. 
130 12 Yûsuf 1-111 111 Kur’ân ve kıssaların en güzeli Yusuf kıssası, Allah’ın proğramı. 
131 28 Kasas (a) 1-46, 47-75, 

85-88 
99 Musa kıssası, Medyen, Medyen dönüşü, eski toplumlar. 

132 73 Müzzemmil 20 1 Gece namazının hafifletilmesi. 
133 40 Mü’min 7-53, 63-85 68 Firavun sarayında iman eden kişi ve yaptıkları uyarılar. 
134 53 Necm (c) 23, 26-33 9 Müşriklerin tanımı, meleklerin ilahlaştırılması, uyarılar. 
135 18 Kehf (b) 28-58 30 İnananlar ve bahçe sahiplerinin durumu, Adem ve İblis. 
136 31 Lokman 12-34 23 Hikmet, nasihat ve irşad, ahiret azabı ve uyarılar. 
137 14 İbrahim (b) 1-28, 30-42 40 Risalet, tevhid, uyarılar, İbrahim’in duası. 
138 42 Şûrâ 1-53 Tümü 49 Vahiyle uyarı, tevhide çağrı, kevnî ayetler, dünya imtihan yeridir. 
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139 2 Bakara (b) Değişik 
ayetler 

15 Adem’in yaratılışı, oruç, gayri meşru kazançlar, uyarılar. 

140 35 Fâtır 1-10 10 Vahiy getiren melekler ve durumları, tevhide çağrı. 
141 39 Zümer (b) 1-29, 39-52 43 Vahiy, tevhid, yaratılış, kevnî ayetler, yalanlayanların akıbeti. 
142 47 Muhammed 1-38 Tümü 38 Kötülerin tüm yaptıkları boşa gitmiş, iyilerse kazanmışlar. 
143 8 Enfâl 1-75 Tümü 75 Savaşta elde edilen gelirler Allah ve Rasûlüne aittir. 
144 61 Saff 1-14 Tümü 14 Acı azaptan kurtaracak tek ticaret yolu Allah yolunda savaş. 
145 41 Fussılet (c) 39-54 15 Kevnî ayetler, Kur’ân’ın üstünlüğü, insanın değişik yönden tahlili. 
146 17 İsra (c) 55-62, 65-72 13 Elçi göndermek bize aittir, şeytan gerçek kulları saptı-ramaz. 
147 46 Ahkâf 1-13, 26-27 15 Kur’ân, tevhide çağrı, geçmiş toplumların üstünlükleri. 
148 16 Nahl (b) 35-42, 67-91, 

118-120 
46 Şirkin tahlili, ölümden sonraki hayat, Kur’ân ve vahiy gerçeği. 

149 5 Mâide (a) 10-14, 23-29, 
39-44 

20 İnanmayanların sonu, israiloğulları, hristiyan inancına reddiye. 

150 62 Cum’a 1-11 Tümü 11 Kitaba inanıp yaşamayanların durumu, cumanın fazileti. 
151 3 Âl-i İmrân (a) 60-176 116 İbrahim ne yahudi ne de hristiyandı, sadece müslümandı. 
152 63 Münâfıkûn 1-11 Tümü 11 Münafıkların mü’minlere yaptıkları ve deşifre edilmeleri. 
153 22 Hacc (b) 1-17, 32-42, 

69-78 
39 Kıyametin dehşeti, haccın farziyeti, müşrikler ve sonuçları. 

154 3 Âl-i İmrân 
(b)

1-29, 177-200 52 İnsanın yaratılışı, kitabın indirilmesi, kafirler mağlup o-lacaklar. 

155 7 A’râf (b) 1-56,155-175 79 Adem, şeytan, cennet, cehennem, araf, yaratılış 
156 59 Haşr 1-34 Tümü 34 Yahudilerin sürülmeleri, ganimetler, münafıklar. 
157 39 Zümer (c) 67-75 9 Allah, ahiret, cennet,cehennem, arş ve melekler 
158 34 Sebe’ (b) 1-9 9 Tevhid ve peygamberlik, ölümden sonraki hayat 
159 9 Tevbe 38-71 33 Savaş, Allah’ın elçisine yardımı, münafıklar. 
160 10 Yûnus 1-71 71 Peygamber, kevnî ayetler, insanın değişik açıdan tahlili. 
161 57 Hadîd 1-29 Tümü 29 Allah, yaratılış, peygamber, Allah için harcama. 
162 16 Nahl (c) 91-99 10 Antlaşmalara riayet, yeminlere sadakat, şeytan hakimiyeti. 
163 24 Nûr (b) 1-33 33 Zina, lian, ifk hadisesi, zina yollarının kapatılması. 
164 2 Bakara 38-147 111 Cennetten dünyaya iniş, israiloğulları inek kıssası. 



 XIII

165 33 Ahzâb (b) 4-6, 9-40, 48-
52, 56-63 

13 İddet, boşama hükümleri ve kadının dış kıyafetinin tesbiti. 

166 4 Nisâ 47-60,130-174 57 Şirk, lanetlenenler, tüm kitaplara iman edilmeli. 
167 6 En’âm 31-73,83-104,

118-135,155-
165

94 Allah’ı kabul etmeyenler, kevnî ayetler, elçiye itaat. 

168 13 Ra’d 1-43 Tümü 43 Kur’ân, kevnî ayetler, cennete girecekler, cehennemlikler. 
169 9 Tevbe 72-130 59 Cihad, münafıklara sert muamele, mü’minler cennete. 
170 48 Feth 1-29 Tümü 29 Hudeybiye, feth gerçeği, Allah herşeyi bilir, siz bilmez-siniz. 
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171 65 Talak 8-12 5 Elçilere uymayanların sonuçları ve sünnetullah. 
172 5 Mâide (b) 56-88 36 Ehli kitapla ilişkiler, Allah’ı dost tutanlar kazanır. 
173 49 Hucurât 1-18 Tümü 18 Bazı görgü kuralları ve peygambere saygı modeli. 
174 28 Kasas (b) 76-84 9 Musa döneminin en büyük zengini Karun ve helak edilişi. 
175 4 Nisâ 1-46, 76-125, 

144-152 
110 Miras hukuku, savaş hukuku, münafıklar ve tutumları. 

176 18 Kehf (c) 8-27 20 Ashab-ı Kehf kıssası ve düşündürdükleri. 
177 9 Tevbe 1-37 37 İslâm düşmanlarına ihtarname, antlaşmalara sadakat. 
178 46 Ahkâf 15-25, 28-35 19 Ana baba hakkı, geçmiş toplumlar ve akıbetleri. 
179 110 Nasr 1-3 Tümü 3 İslâm’ın zaferi karşısında müslümanın ne yapacağı. 
180 14 İbrahim 4-6 2 Peygamberler kendi toplumları içinden gönderilir. 
181 58 Mücadele 1-22 Tümü 22 Zıhar ve hükmü, peygamberle özel konuşma kuralları. 
182 5 Mâide (c) 30-36,89-120 40 İsrailoğulları ve yemin keffareti, haram kılınanlar 
183 2 Bakara Değişik 

ayetler 
106 İsrailoğulları, insanın değişik yönden tahlili. 

184 60 Mümtahine 1-13 Tümü 13 Allah dostlarını düşman edinmeyin, savaş esirlerini imtihan edin. 
185 35 Fâtır (b) 1-3, 9-13 6 Kevnî ayetler, ilahların durumları, Allah’a yönelmeye davet. 
186 66 Tahrîm 1-12 Tümü 12 Haramlar, Nuh ve Lût’un hanımları ve sonuçları. 
187 6 En’âm 135-154 19 Müşriklerin koydukları kanunları iptal ve haram kılınanlar. 
188 65 Talak 1-7 7 Talak, iddet, nafaka hükümleri. 
189 4 Nisâ 46-75, 126-

129 
34 Peygamberi hakem kabul etme zorunluluğu. 

190 24 Nûr (b) 35-44, 57-64 19 Allah’ın Rasûlü vasıtasıyla gelenlere mutlak itaat 
191 5 Mâide (d) 15-22, 45-56 18 Ehli kitabın yaptıkları ve küfre düşmeleri. 
192 2 Bakara Değişik 

ayetler 
19 İsrailoğulları ve peygambere isyan edenlerin sonuçları. 

193 33 Ahzâb (c) 53-55 3 Peygambere saygısızlık etmemek, evlatlık hükmü. 
194 5 Mâide 1-9 9 Haram kılınanlar ve abdestin farziyeti. 
(*) Bu çizelgeler hazırlanırken; Osman Keskioğlu, Kur’ân Tarihi, 1953 ile  
M. Bâzergân’ın Kur’ân’ın nüzul süreci isimli eserlerinden yararlanılmıştır. 
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Aklı kullanma ve düşünme: Bkz. düşünme ve aklı kullanma. 
Akraba: 2/27, 83, 177, 180, 215; 4/7, 8, 11, 33, 36, 135; 
5/106; 6/152; 8/41; 9/113; 13/25; 16/90; 17/26; 24/22; 26/214; 
30/38; 33/6; 35/18; 42/23; 47/22; 59/7; 60/3; 69/35; 90/15. 
Alay etmek: 49/11; 104/1. 
Aldanmak: 6/32; 29/64; 35/5; 47/36; 57/20. 
Aldatmak: 83/1, 3. 
Allah açık, gizli, gizlinin gizlisi herşeyi bilir: 2/77; 16/19, 
23; 20/7; 21/110; 33/54; 40/19; 60/1; 64/4; 67/13. 
Allah arşın Rabbi ve sahibidir: 9/129; 21/22; 23/86, 116; 
27/26; 40/15; 43/82; 85/15. 
Allah bağışlayanların en hayırlısıdır: 7/155; 13/6; 41/43. 
Allah bütün işlerin hesabını son görendir: 2/28, 46, 156, 
210, 254, 281; 3/55, 83, 109; 5/48, 105; 6/36, 60, 108, 164; 
8/44; 10/4, 23, 46, 56; 11/4, 34, 123; 19/40; 21/93; 22/41, 76; 
23/60; 24/64; 28/70, 88; 29/8, 17, 57; 30/11; 31/15, 23; 32/4, 
5, 11; 35/4; 36/83; 39/7, 44; 41/21; 43/85; 45/15; 53/42; 57/5; 
85/13; 96/8. 
Allah çok kapsamlı rahmet sahibidir: 6/147. 
Allah dereceleri yükseltip ikram edicidir: 40/15; 55/27. 
Allah gaybı tek bilendir: 5/109, 116; 9/78; 34/3, 48; 35/38; 
72/26. 
Allah gökleri ve yeri benzersiz biçimde yaratan-dır: 2/117; 
6/101. 
Allah gökleri ve yeri yoktan varedendir: 6/14; 12/101; 
14/10; 35/1; 39/46; 42/11. 
Allah göklerin ve yeryüzünün nûrudur: 24/35. 
Allah görülüp görülmeyen herşeyi bilendir: 6/73; 9/94, 
105; 13/9; 23/92; 32/6; 39/46; 59/22; 62/8; 64/18. 
Allah günahları bağışlayıp tevbeleri kabul eden-dir: 40/3; 
41/43; 53/32; 74/56. 
Allah her türlü davaları karara bağlayandır: 6/57. 
Allah her türlü emir ve komutada tekdir: 2/113, 210; 3/109, 
128, 154; 6/57, 62; 8/44; 11/123; 13/33; 16/92, 124; 19/64; 
21/23; 22/17, 69, 76; 27/78; 28/68, 70, 88; 30/4; 32/25; 34/26; 
35/4; 39/46; 42/10; 82/19. 
Allah her türlü güç ve kuvvetin de sahibidir: 37/180; 
51/58. 
Allah her türlü hububat ve çekirdeği yarıp büyü-tendir: 
6/95. 
Allah her türlü ortaklıktan uzaktır: 2/116; 4/171; 5/79; 6/14, 
101, 150, 189, 195; 10/68; 12/39, 40, 108, 109; 13/16, 17, 18, 
36; 16/71, 76; 17/40, 42, 43, 56, 57, 111; 18/26; 19/35, 88, 
94; 21/21, 28, 43; 22/12, 13, 62, 71, 73; 23/92, 93, 117; 25/2, 
3, 55; 29/17, 41; 30/28, 40; 31/11, 30; 34/22, 27; 35/13, 40; 
36/22, 24, 71, 73, 74, 75; 37/150, 152, 158, 159; 39/4, 29, 38, 
43; 40/20; 43/45, 81, 82; 46/4, 6; 52/43; 72/1, 3, 20; 112/3. 
Allah herşeye gücü yetendir: 2/20, 106, 109, 148, 259, 284; 
3/26, 29, 165, 189; 4/133, 149; 5/17, 19, 40, 120; 6/17; 8/41; 
9/39; 11/4; 16/70, 77; 22/6, 39; 24/45; 25/54; 29/20; 30/50, 
54; 33/27; 35/1, 44; 41/39; 42/9, 29, 50; 46/33; 48/21; 57/2; 
59/6; 60/7; 64/1; 65/12; 66/8; 67/1. 
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Abdest: 5/6. 
Âd kavmi: 7/65, 74; 11/50, 59, 60; 25/38, 39; 29/38; 41/13, 
15; 51/41, 42; 54/18, 21; 89/1, 7. 
Adak: 2/270; 3/35; 19/26; 22/29; 76/7. 
Adalet: 2/282, 3/8, 18, 21; 4/3, 58, 127, 129; 5/8, 42; 6/152; 
7/29, 159, 181; 12/4, 47, 54; 16/9, 76, 90; 20/2; 21/47; 26/15; 
33/5; 57/25; 60/8. 
Adam öldürmek: 2/178; 4/29, 92, 93; 5/32; 6/151; 17/33; 
25/68. 
Âdem: 2/30, 34, 35; 3/33, 34; 7/2, 19; 19/58; 20/116, 117, 
120, 121. 
Adet görme: 2/222. 
Af dileme: Bkz. İstiğfar. 
Affetmek: 2/173, 182, 185, 267; 3/28; 4/16, 22; 5/3, 89, 93; 
6/54, 55, 119, 145; 16/119; 24/4, 33; 26/25, 30, 34, 40; 58/2, 
73, 20. 
Ahiret Günü: 1/3; 2/4, 8, 46, 48, 85, 94, 102, 123, 130, 200, 
217, 220; 3/22, 30, 45, 56, 95, 106, 107; 4/74, 77, 134; 5/5, 
41; 6/32, 92, 160; 8/67; 9/19, 38, 69; 10/26, 27, 64; 11/16, 19, 
22, 103; 12/37, 57, 101, 109; 13/26, 34, 36; 17/7, 10, 19, 21, 
45; 19/75, 85; 20/70, 74, 97, 111, 127; 22/2, 11, 15; 23/33, 
34, 100, 105; 26/87, 89; 27/ 68, 91, 92; 28/70, 83, 84; 34/21; 
37/20, 59; 39/9, 26, 45, 48, 70, 75; 41/7, 27, 28, 31; 42/20; 
44/16, 40, 75; 45/9, 10, 28, 35; 50/21, 35, 41, 44; 51/6; 55/41, 
77; 56/7, 86, 94; 57/12, 51; 64/9, 10; 67/6, 12, 27; 68/42, 43; 
69/18, 32; 70/1, 3, 8, 18; 74/38, 53; 76/7, 22; 77/7, 15, 29, 45; 
79/33, 39; 80/32, 41; 81/8, 14; 82/5, 9, 13, 19; 83/15, 36; 
84/7, 10, 33; 88/1, 16; 89/22, 29; 90/17, 20; 92/13, 17; 95/7; 
96/15, 18; 98/7, 9; 99/6, 9; 107/1. 
Ahireti dünyaya tercih etmek gerekir: 3/14, 15, 185; 4/77; 
6/32; 10/23, 24; 13/26; 18/7, 8, 45, 46; 28/60, 61, 77, 79, 80; 
29/64; 31/33; 40/39; 42/36; 43/32, 35; 47/36; 57/20; 62/11; 
75/20, 21; 76/28; 79/37, 41; 87/16, 17; 89/20; 102/1, 18. 
Ahirette pişmanlık fayda vermez: 14/44; 40/52. 
Ahirette tüm sırlar açığa çıkar: 86/9. 
Ahlak: 2/129, 151, 172, 232; 3/77, 164; 4/49; 8/53; 9/103; 
18/19, 74; 19/19; 20/76; 24/21, 28, 30; 26/137; 35/18; 62/2; 
68/4; 79/12; 80/3, 7; 87/14; 91/9; 92/18; 96/6, 7. 
Ahmed (as) (Muhammed): 61/6. 
Aile: 2/215; 4/36; 6/151; 8/41, 72, 75; 13/38; 16/90; 17/23, 
24, 26; 25/54; 29/8, 32, 33; 31/14; 33/4, 6; 40/8; 42/23; 46/15, 
18; 52/21; 57/2; 64/14, 15; 75/33; 84/9, 13. 
Akıl: 2/44, 73, 75, 76, 164, 170, 171, 179, 242, 269; 3/65, 
100, 118; 5/58, 103; 6/32, 151; 7/169; 8/22; 10/16, 92, 100; 
11/51; 12/109, 111; 13/4, 19; 14/52; 16/12, 67; 20/53, 128; 
21/10, 67; 22/46; 23/80; 24/58, 59, 61; 25/44; 26/28; 28/60; 
29/35, 43, 63; 38/29, 43; 39/9, 18, 43; 40/54, 67; 57/17; 
65/10; 67/10; 89/5. 
Aklı kullanabilmek: 2/44, 73, 75, 76, 164, 170, 171, 242; 
3/65, 118; 5/58, 100; 6/32, 126, 151; 7/169; 8/22; 10/16, 42, 
100; 11/51; 12/2, 109; 13/4; 16/12, 67; 21/10, 67; 22/46; 
23/80; 24/61; 25/44; 26/28; 28/60; 29/35, 43, 63; 30/24, 28; 
36/62, 68; 37/138; 39/43; 40/67; 43/3; 45/5; 49/4; 57/17; 
59/14; 67/10. 
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25/31, 45, 54; 26/9, 24, 26, 28, 47, 48, 68, 104, 122, 140, 
159, 175, 191; 27/26, 73, 74, 78, 91, 93; 28/30, 37, 68, 69, 
85; 29/34; 30/40, 48; 32/25; 34/21; 35/13; 37/5, 126, 180; 
38/66; 39/6, 69; 40/62, 64, 66; 41/9, 43, 46, 53; 42/10; 43/64, 
82; 44/7, 8; 45/17, 36; 53/30, 32, 42; 55/17, 18, 37, 78; 68/7; 
70/40; 73/9; 74/3; 75/12, 30; 78/37; 85/12; 89/14; 96/3, 8; 
108/2. 
Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır: 5/114; 11/62; 22/58; 
23/72; 34/39. 
Allah sabahı meydana getirendir: 6/96. 
Allah sevgisi: 2/165, 177, 186; 3/31, 32, 81; 21/90; 24/31; 
58/7. 
Allah tektir, ortağı yoktur: 2/255; 3/2, 26; 6/18, 56, 161, 
163, 164, 165; 10/32, 104, 105; 16/51; 20/14; 27/26; 30/30; 
37/4; 43/82, 84; 64/13; 109/1, 6; 112/1, 4. 
Allah tüm işleri düzenleyendir ve tüm işler so-nunda 
Allah’a varır: 2/83, 113, 210; 3/109, 128, 154; 6/57, 62, 151, 
153; 7/33; 8/44; 11/123; 12/67; 13/31; 16/92, 124; 19/64; 
21/22; 22/17, 30, 69, 76; 23/96; 27/78; 28/68, 70, 88; 30/4; 
31/14; 32/25; 34/26; 39/46; 41/34; 42/10, 38, 43; 49/9, 12; 
58/9; 74/3, 7; 82/19. 
Allah tüm mülkün gerçek sahibidir: 3/26. 
Allah tüm tuzakları boşa çıkarandır: 3/54; 8/30. 
Allah tüm yarattıklarına karşı şefkatlidir: 2/143, 207; 3/30; 
9/117, 128; 16/7, 47; 22/65; 24/20; 57/9; 59/10. 
Allah tüm yarattıklarını kudretiyle her an kuşa-tandır: 
2/19; 3/120; 4/108, 126; 8/47; 11/92; 41/54; 85/20. 
Allah tüm yarattıklarının her durumlarını gören-dir: 2/96, 
110, 233, 237, 265; 3/15, 20, 156, 163; 4/58, 134; 5/71; 8/39, 
72; 11/112; 17/1, 17, 30, 96; 20/35; 22/61, 75; 25/20; 31/28; 
33/9; 34/11; 35/31, 45; 40/20, 44, 56; 41/40; 42/11, 27; 48/24; 
49/18; 57/4; 58/1; 60/3; 64/2; 67/19; 76/2; 84/15. 
Allah yarattıklarına bol bol ikram edendir: 2/105; 3/74; 
8/29; 57/21, 29; 62/4. 
Allah yardımcıların en hayırlısıdır: 3/150. 
Allah yedi kat göklerin de Rabbidir: 13/16; 17/102; 18/14; 
19/65; 21/56; 23/86; 26/24; 37/5; 38/66; 43/82; 44/7; 45/36; 
51/23; 78/37. 
Allah’a ortak koşmanın yasak oluşu: 2/22, 165; 3/64; 4/36, 
48, 155; 5/75, 76; 6/14, 19, 40, 41, 56, 71, 82, 88, 106, 151, 
163, 164; 7/3, 30, 33; 10/66, 105, 106; 12/38, 106, 108; 14/30 
16/27, 51; 17/22, 23, 39; 18/4, 52, 110; 19/81, 88; 21/29, 98, 
99; 22/30, 31; 26/213; 28/87; 29/8; 30/31, 33; 31/13, 15; 
37/38, 39, 161, 162; 38/9, 11; 39/3, 8, 17, 64; 40/66; 46/27, 
28; 51/51; 60/12; 72/18. 
Allah’a teslimiyet: 2/155, 156; 3/26; 6/162, 163; 13/22; 
18/23, 24. 
Allah’a tevekkül edip dayanmak: Bkz. Tevekkül. 
Allah’a tevekkül: 26/217, 220; 33/3; 64/13; 65/3. 
Allah’ın birliği: 2/116, 117, 163, 165, 255; 3/2, 5, 6, 18; 4/48, 
49, 116; 5/17, 72, 77; 6/21, 24, 56, 80, 81, 94, 100, 103, 106, 
148; 9/28; 10/18, 28, 36, 66, 68, 69, 70; 13/33, 34; 16/35, 36, 
57, 62, 72, 73; 17/22, 39, 40, 42, 43, 44, 111; 19/35, 88, 91; 
21/18, 29; 22/31, 34, 71; 23/91, 92; 25/1, 2; 27/59, 65; 28/62, 
75, 88; 30/40; 34/27; 37/4, 5, 149, 163; 39/4, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Allah herşeye hayat veren ve öldürendir: 2/28, 73, 258, 
260; 3/28, 156; 6/95; 7/158; 9/116; 10/31, 56; 22/6, 66; 23/80; 
30/19, 40, 50; 36/79; 40/68; 42/9; 44/8; 45/26; 46/33; 57/2, 
17; 75/40. 
Allah herşeyi en iyi bilendir: 3/36, 167; 4/25, 45; 5/61; 6/53, 
58, 117, 119, 124; 10/40; 11/31; 12/77; 16/101, 125; 17/25, 
47, 54, 55, 84; 18/19, 21, 22, 26; 19/70; 20/104; 22/68; 23/96; 
26/188; 28/37, 56, 85; 29/10, 32; 39/70; 46/8; 50/45; 53/30, 
32; 60/1, 10; 68/7; 84/23. 
Allah hesabı çabucak görendir: 2/202; 3/19, 199; 5/4; 
13/41; 14/51; 24/39; 40/17. 
Allah hesap gününün (ahiretin de) hükümdarı-dır: 1/4. 
Allah hiç kimseye zulmetmez: 2/272, 281, 286; 3/25, 108, 
117, 161, 181; 4/40, 49, 124; 6/131, 152, 160; 8/60; 9/70; 
10/44, 47, 54; 11/101, 117; 16/33, 111, 118; 17/71; 18/49; 
19/60; 20/112; 21/47; 22/10; 23/62; 26/209; 28/59; 29/40; 
30/9; 36/54; 40/17; 41/46; 43/76; 45/22; 46/19; 50/29; 65/7. 
Allah hiçkimseye muhtaç değildir herkes ve her-şey O’na 
muhtaçtır: 2/267, 284; 3/97, 109, 129, 180, 181; 14/8; 16/96; 
29/6; 35/15; 39/7; 51/57; 55/29. 
Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır: 7/87, 89; 10/109; 
11/45; 12/80; 95/8. 
Allah iman etmeye çağırır: 2/177, 186, 256, 285; 3/84, 110, 
179, 193; 4/135, 162; 9/30; 27/3; 29/46; 34/21; 57/7, 8, 19, 
28; 61/10, 11, 20; 64/ 8, 11; 67/26; 72/13; 75/31. 
Allah insanları azap ve intikamıyla korkutur: Bkz. insanları 
Allah azap ve intikamıyla korkutur. 
Allah intikam alıcıdır: 3/4; 5/95; 14/47; 39/37. 
Allah kafirleri korkutup tehdit eder: Bkz. kâfirleri Allah 
korkutup tehdit eder. 
Allah katında bir gün ne kadardır: Bkz. gün Allah katında 
ne kadardır. 
Allah kitaplar gönderir: Bkz. kitapları gönderen Allah’tır. 
Allah korkusu: 2/74, 150, 194, 212; 3/102, 200; 5/93; 6/72; 
7/35; 8/2, 29; 10/31; 15/45; 16/30, 51, 52; 22/34; 23/1, 2, 70; 
39/61; 59/56; 64/16; 65/5; 67/12; 74/56. 
Allah merhametlilerin en merhametlisidir: 7/151; 12/64, 
92; 21/83; 23/109, 118. 
Allah öğülmeye layık olan,  tüm eksiksizlikler O’-na 
mahsustur: 1/1; 3/191; 5/116; 6/1, 45; 7/54, 143; 8/40; 10/10, 
18; 12/108; 15/98; 16/1; 17/1, 43, 44, 111; 18/1; 20/114, 130; 
22/37, 78; 23/14, 116; 25/1, 10, 58, 61; 27/68, 70; 29/63; 
30/17, 18, 40; 31/25; 33/42; 34/1; 35/1; 36/36, 83; 37/180, 
182; 39/4, 67, 74, 75; 40/55, 64, 65; 43/82, 85; 45/36, 37; 
48/9; 50/39, 40; 52/48, 49; 55/27, 78; 56/74, 96; 57/1; 59/1, 
24; 62/1; 64/1; 67/1; 68/28, 29; 69/52; 74/3; 76/26; 87/1; 
110/3. 
Allah Rabtır (yarattıklarının tümünün hayatını düzene 
koyandır): 2/21, 258; 3/51; 4/1; 5/72, 117; 6/54, 71, 80, 83, 
102, 106, 133, 147, 162, 164; 7/44, 54, 121, 122, 171, 172; 
9/129; 10/3, 32, 40; 11/23, 56, 57, 61, 90, 107; 12/6, 39, 53, 
100; 13/6, 16, 30; 14/39; 15/25, 86; 16/7, 47, 125; 17/23, 25, 
30, 54, 55, 65, 66, 84, 108; 18/14, 48, 58, 109, 110; 19/36, 
65; 20/70; 21/4, 22, 56, 92; 23/52, 86, 116; 
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11, 16, 25, 30, 34; 34/24; 35/3, 14, 15; 36/12, 36, 41, 42; 
39/5, 6, 21, 62, 63; 40/19, 61, 69; 41/39, 47, 48; 42/4, 5, 9, 
11, 12, 19, 29; 43/9, 13, 85; 46/33; 48/14; 50/6, 11, 16; 51/20, 
23, 47, 50, 56, 60; 53/42, 55; 54/54; 55/1, 30; 57/1, 6, 17; 
67/1, 17; 80/23, 32; 85/13, 16; 105/1, 5. 
Allah’ın lutfu: 2/5, 105, 213, 245, 253, 255, 269, 272; 3/73, 
74, 129; 4/83, 175; 6/25, 83, 88, 111, 112, 125, 149; 7/30, 
178, 186; 9/28; 10/25, 49, 97, 100, 101, 107; 11/9, 118, 119; 
12/110; 13/26, 31, 33; 14/4; 16/9, 108, 109; 17/18, 19, 20, 30, 
43, 46, 86, 87; 18/57; 19/76; 21/9; 22/16, 17; 24/21, 38, 46; 
28/56; 29/62; 30/36, 37; 34/39; 35/8; 36/43, 44; 39/23; 42/13, 
27; 45/23; 49/7, 8; 58/21, 28, 29; 59/19, 20; 62/4; 64/11; 
76/27, 31. 
Allah’ın mü’minler için hazırladıkları: 2/25, 82, 112, 217, 
277; 3/57, 107, 179; 4/57, 122, 146, 152, 162, 173, 175; 5/9; 
7/42, 44; 8/2, 4; 9/71, 72, 100; 10/2, 4, 9, 103; 11/23, 109; 
13/19, 24, 27, 29; 14/23, 27; 17/9; 18/2, 3, 30, 31, 107; 19/60, 
96; 20/75, 76, 112; 21/94, 101, 103; 22/14, 23, 24, 50, 56; 
23/1, 11, 57, 61; 24/38, 52; 25/24, 63, 76; 27/2; 28/67; 29/7, 
58; 30/15, 44, 45; 31/8; 32/15, 19; 33/23, 24, 35, 44, 47; 34/4, 
37; 35/7, 32, 35; 36/11; 37/40, 49; 39/17, 18; 40/7, 9; 41/8; 
42/22, 23, 26, 36, 40; 43/68, 73; 45/30; 46/13, 14; 47/2, 12; 
48/4, 5, 29; 49/7; 52/21, 28; 53/31, 32; 55/46, 74; 56/10, 40, 
88, 91; 57/12, 21; 58/22; 64/9; 65/10, 11; 66/8; 69/19,24; 
70/22, 35; 74/40; 75/22, 23; 76/5; 80/34, 39; 83/34, 35; 84/7, 
9, 25; 85/11; 87/14, 15; 88/8, 16; 90/17, 18; 91/9; 92/5, 7; 
95/6; 98/7, 8; 101/6, 7; 103/2, 3. 
Allah’ın nûru: 24/35, 36; 61/8. 
Allah’ın rızası: 2/207, 265; 4/114; 5/119; 9/62, 96, 100; 
20/84, 109; 39/7; 48/18; 58/22; 98/8. 
Allah’ın sıfatları: 1/1, 3; 2/77, 107, 143, 160, 163, 182, 199, 
218, 226, 235, 251, 255; 3/4, 8, 31, 89, 129, 146, 155, 173, 
174; 4/22, 23, 25, 34, 43, 64, 70, 95, 96, 99, 100, 106, 110, 
129, 149; 6/45, 147, 151; 7/54, 99, 180, 181, 183; 8/30; 
9/115, 117, 118; 10/21, 60; 11/6, 102, 121, 122; 13/6, 31, 33, 
41; 14/7, 27, 47, 51; 16/37, 47, 81; 17/25; 21/110; 22/60, 65, 
70; 25/58, 60, 63; 27/57, 73; 29/60; 33/24, 43, 54; 32/6; 34/1, 
2, 26; 35/2, 15, 34, 38; 37/171, 180, 182; 39/37, 53; 40/3, 10; 
41/46; 42/23, 26, 44, 51; 43/41, 42, 79; 44/16; 52/28; 53/32; 
57/11; 58/2; 67/3, 10, 20, 23, 26, 28, 29; 85/12, 14; 96/4. 
Allah’ın varlığı: 6/73, 78; 13/2, 4; 22/18; 29/61, 63; 64/1, 4; 
67/19, 30; 87/1, 5. 
Allah’ın velî kulları: 4/146; 10/62, 64; 72/26, 27. 
Allah’ın yarattıklarındaki hikmetler: 2/28, 29, 164; 3/18, 
190, 191; 6/73, 80; 7/185; 10/6; 11/7; 13/2, 4; 16/48, 81; 
17/12; 20/54, 128; 21/33; 22/18; 24/45; 25/54, 59; 27/59, 65; 
29/44, 61, 63; 30/20, 27, 46; 31/11, 25, 31; 36/33, 44; 39/38; 
40/13; 41/37, 38, 39, 40, 53; 42/29, 32; 43/9, 82; 45/3, 5; 
50/6, 11; 64/2, 4; 67/3, 19, 30; 71/15; 87/2, 5. 
Allah’ındır en güzel isimler: 7/180; 17/110; 20/8; 59/24. 
Allah’tan başka ilahlar olabilir mi? 27/59, 64; 28/71, 72; 
34/24, 27; 67/16, 22, 28, 30. 
Amel defteri: 4/13, 14; 17/13; 21/47; 38/16; 39/69; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
14, 15, 27, 29, 32, 36, 38, 43, 46, 64, 67; 40/3, 12, 15,20, 66; 
41/6, 7, 9, 37, 38, 43, 81, 87, 88; 44/8, 9; 46/56; 51/51; 59/1, 
22, 24; 72/3; 112/1, 4. 
Allah’ın bize yakın oluşu: 56/85. 
Allah’ın cezalandırmada acele etmemesi: 10/11; 16/61; 
18/58; 35/45; 43/5; 89/14. 
Allah’ın cezalandırması çok şiddetlidir: 2/165, 196, 211; 
3/11; 5/2, 98; 8/13, 25, 48, 52; 13/6, 13; 40/3, 22; 41/43; 59/4, 
7. 
Allah’ın dilemesi ve istemesi: 2/90, 105, 117, 142, 185, 
203, 212, 213, 220, 247, 251, 253, 255, 261, 269, 282, 284; 
3/6, 13, 26, 37, 40, 47, 73, 74, 129, 179; 4/25, 27, 48, 49, 
116, 133; 5/7, 17, 18, 20, 40, 48, 52, 54, 64; 6/39, 41, 73, 
107, 111, 125, 133, 147, 149; 7/89, 175, 176, 188; 8/7, 67; 
9/55, 85; 10/25, 49, 99, 100, 107; 11/34, 107, 118; 13/27, 31, 
39; 16/40, 93; 17/16, 54, 86; 22/14, 16, 18; 28/5, 56, 68, 82; 
29/21; 30/54; 32/13; 33/17, 33; 34/9; 35/1, 8, 16, 22; 36/43, 
44, 46, 67, 82; 42/8, 13, 27, 29, 49, 50, 51, 60; 47/4, 30; 
48/11, 14; 54/50; 57/21, 29; 62/4; 74/31, 56; 76/28, 30, 31; 
81/29; 87/6, 7. 
Allah’ın emirleri: 2/83; 6/151, 153; 7/33; 22/30; 23/86; 31/14; 
41/34; 42/36, 43; 49/9, 12; 58/9; 74/3, 7. 
Allah’ın gazabı: 2/61; 3/112, 162; 4/93; 5/60, 80; 7/152; 8/16; 
16/106; 40/10; 48/6; 58/14. 
Allah’ın huzurunda toplanma (mahşer): 2/203, 281; 3/158; 
4/87; 5/48, 105, 109; 6/12, 22, 36, 60, 62, 72, 108, 128, 164; 
7/29, 57; 8/24; 9/94, 105; 10/23, 28, 30, 34, 45, 46, 56, 70; 
11/4; 14/21, 48; 15/25; 16/38; 17/52, 71, 97; 18/47, 99; 19/40, 
85, 86, 95; 20/108, 111, 124; 21/35, 93, 104; 22/7; 23/16, 60, 
100; 24/64; 25/17; 26/87; 27/83, 87; 28/70, 85, 88; 29/8, 17, 
19, 20, 57; 30/11, 25, 56; 31/23; 32/11; 34/26, 40; 35/18; 
36/22, 32, 51, 53, 83; 37/19, 22, 24; 39/7, 31, 68; 40/16; 
41/19; 42/15, 29; 43/14, 85; 45/15; 50/44; 56/49, 50; 58/6; 
62/8; 64/9; 67/24; 70/43; 71/18; 75/3; 77/38; 83/4, 6; 84/6; 
86/8; 88/25; 96/8; 99/6; 100/9. 
Allah’ın ilmi (bilgisi) çok kapsamlıdır: 2/30, 77, 197, 216, 
255; 3/29, 119; 4/45, 70, 108; 5/7, 99, 104, 116, 117; 6/3, 53, 
59, 60, 117, 119, 124; 7/7, 52, 89; 10/36, 61; 11/5, 6; 13/9, 
11, 37, 43; 15/24; 16/19, 23, 28, 125; 17/25, 47, 54; 19/84, 
94, 95; 20/7, 98, 110; 21/4, 28, 81, 110; 22/70, 76; 23/56, 96; 
24/64; 25/6; 26/218, 220; 27/25, 74, 75; 28/69, 85; 29/10, 11, 
42, 45, 52, 62; 31/16, 23; 33/54; 34/2, 3; 35/11, 38; 36/12, 76, 
79; 39/7, 70; 40/16, 19; 41/40, 47, 50, 54; 42/24, 25, 50; 
43/80; 47/19, 30; 49/16, 18; 50/4, 16, 45; 53/32; 57/4, 6, 22; 
58/7; 60/1; 64/4; 65/12; 66/3; 67/13, 14; 72/28; 74/31; 75/13; 
85/20; 87/7; 100/11. 
Allah’ın ilmi yazmakla bitmez: 18/109. 
Allah’ın kanununda değişiklik görülmez: 17/77; 33/38, 39; 
35/43, 48/23. 
Allah’ın kudreti: 2/22, 74, 115, 117, 164, 255, 259, 260, 284; 
3/5, 6, 83, 97, 189; 5/48; 6/1, 3, 12, 18, 59, 65, 95, 99, 103; 
9/116; 10/4, 6, 18, 61; 11/6, 56; 13/8, 20, 32, 34; 14/19, 20, 
32, 34; 16/1, 22, 40, 48, 52, 60, 61, 74, 77, 79, 81; 15/16, 25; 
17/25; 18/109; 19/65; 20/6, 8; 22/61, 66, 74, 76; 24/35, 41, 
50, 53; 27/59, 65; 29/21, 22, 52; 30/19, 28, 46, 48; 31/10, 
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31; 46/10, 20; 57/23; 63/5; 71/7; 74/23. 

C 
Cahillerden uzak durmak: 2/67; 5/50; 6/35; 7/199; 11/46. 
Câlût: 2/249. 
Cami ve mescidler Allah’ındır: 72/18. 
Cehalet: 2/67, 273; 3/154; 4/17; 5/50; 6/35, 54, 111; 7/138, 
199; 11/29, 46; 12/33, 89; 16/119; 23/54, 63; 25/63; 27/55; 
28/55; 33/33, 72; 39/64; 46/23; 48/26; 49/6; 51/11; 58/22; 
66/12; 70/4; 78/38; 81/19, 21; 97/4. 
Cehennem: 2/23, 24; 3/12, 106; 4/56; 7/36, 38, 41; 8/36, 37; 
9/34, 35; 14/16, 17; 15/43, 44; 20/127; 21/98, 100; 22/19, 22; 
25/11, 14; 32/20; 35/36, 37; 37/60, 70; 39/24, 25, 47, 48; 
40/70, 76; 44/43, 50; 52/11, 16; 55/37, 39, 41, 43, 44; 56/41, 
56; 66/6, 7; 67/8, 11; 76/4; 78/21, 30; 74/26, 37; 88/1, 7; 
104/1, 9. 
Cehennem ateşinin özellikleri: 2/24; 3/106, 131; 4/56; 7/38, 
41; 9/35, 81; 14/16, 17; 15/43, 44; 17/60, 97; 18/29; 20/48; 
22/19, 22; 25/11, 14; 32/20; 37/62, 70; 38/55, 64; 39/16, 60, 
71, 72; 40/49, 50, 70, 76; 42/44, 45; 43/77; 47/15; 50/30; 
52/11, 16; 56/41, 56; 66/6, 7; 67/7; 69/30, 31; 70/15, 18; 
73/12, 13; 74/26, 37; 76/4; 77/29, 33; 78/21, 30; 88/4, 7; 
89/23; 92/14, 17; 101/11; 102/6, 7; 104/1, 9. 
Cehennem ebedîdir: 2/39, 81, 162, 217, 257, 275; 3/88, 116; 
4/14, 93, 169; 5/80; 6/128; 7/36; 9/17, 63, 68; 10/27, 52; 
11/107; 13/5; 16/29; 20/101; 23/103; 25/69; 32/14; 33/65; 
39/72; 40/76; 41/28; 43/74; 47/15; 50/34; 56/17; 58/17; 59/17; 
64/10; 72/23; 76/19; 98/6. 
Cennet: 2/25; 3/15; 5/85; 7/42, 53; 8/4, 14, 23; 9/72; 10/9, 10; 
13/20, 25; 15/45, 50; 16/30, 32; 18/31; 19/63, 65; 21/101, 
103; 22/14, 23, 24; 23/8, 11; 25/15, 16, 24; 29/58; 30/15; 
31/8, 9; 35/33, 35; 36/55, 58; 37/40, 61; 38/49, 55; 39/20, 73, 
75; 41/30, 32; 43/69, 73; 44/51, 57; 47/14, 16; 50/31, 35; 
52/17, 28; 54/54, 55; 55/46, 78; 56/1, 40; 76/5, 22; 78/31, 38; 
83/23, 36; 85/11; 88/2, 8, 16. 
Cennet ebedîdir: 2/25, 82; 3/15, 107, 136, 198; 4/13, 57, 
122; 5/85, 119; 7/42; 9/22, 72, 89, 100; 10/26; 11/23, 108; 
14/23; 18/108; 20/76; 23/11; 25/15, 76; 29/58; 31/9; 39/73; 
46/14; 48/5; 57/12; 58/22; 64/9; 65/11; 98/8. 
Cennetin bir özelliği: 13/35. 
Cennetin kısımları (Adn, Firdevs, Me’vâ, Naîm): 9/72; 
13/23; 16/31; 17/31; 19/62; 20/76; 35/33; 38/50; 40/8; 61/12; 
98/8. - 18/107; 23/11. – 32/19; 53/13, 15. – 37/40, 44; 56/12; 
82/13. 
Cihad: 2/190, 194, 216, 218, 246; 3/146, 148, 157, 195, 200; 
4/71, 74, 77, 84, 89, 95, 101, 104; 8/15, 16, 39, 42, 45, 60, 
67; 9/12, 14, 16, 19, 20, 24, 29, 38, 42, 46, 47, 53, 73, 82, 86, 
88, 91, 123; 22/39, 40, 78; 25/52; 29/69; 47/4, 7, 20, 35; 
48/16, 17, 22, 25; 49/9; 60/8, 11; 61/2, 3, 4, 11; 66/9; 73/20. 
Cihada çağrı: 2/190, 195, 216, 217, 244, 246, 252, 261; 
3/139, 142, 146, 154, 158, 200; 4/71, 77, 84, 94, 102; 5/35, 
54; 8/15, 16, 20, 26, 39, 40, 46, 48, 57, 66; 9/7, 16, 20, 22, 
24, 29, 38, 41, 73, 111, 120, 123; 16/110; 22/39, 40, 58, 78; 
29/67; 33/16, 17, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
45/28; 56/8; 74/52; 78/29, 40; 81/10; 83/7, 9; 84/7, 15. 
Amel terazisi: 7/8, 9; 21/47; 23/102, 103; 101/6, 9. 
Amellere karşılık verilmesi: 6/160, 164; 20/74, 76; 22/50, 
51; 40/60; 90/18, 19; 91/1, 10. 
Amelsiz ilim: 62/5. 
Ana babaya itaat: 17/23, 25; 29/8; 31/14, 15; 46/15. 
Ana babaya ne zaman itaat edilmez: 29/8; 31/15. 
Arabuluculuk: 49/9, 10. 
Arafat: 2/198, 199; 7/46, 48, 49. 
Araplar: 2/143; 3/103, 104, 110; 9/90, 97, 99, 101, 110, 120; 
13/36; 16/82, 83; 19/97, 98; 22/78; 34/15, 19; 43/5, 29, 32; 
48/11, 12, 15, 16; 49/14, 17. 
Arş: 7/46, 49; 9/129; 10/3; 11/7; 13/2; 20/5; 21/22; 23/86, 
116; 25/59; 27/26; 32/4; 39/75; 40/7, 15; 43/82; 57/4; 69/17; 
85/15. 
Ashab-ı kehf: 16/9, 26. 
At ve at beslemek: 8/60; 100/1, 6. 
Âzer: 6/74. 
 

B 
Bâbil: 2/102. 
Bakara (inek) kıssası: 2/67, 73. 
Barış: 2/208, 224, 228; 4/35, 90, 91, 114, 128; 8/1, 12, 47, 
61; 16/28, 87; 39/29; 47/35; 49/10. 
Baş örtüsü: 24/31; 33/59. 
Başa kakmak: 2/262, 264; 12/92; 26/22; 41/8; 49/17; 68/3; 
74/6; 84/25; 95/6. 
Bedir savaşı: 3/13, 121, 127, 173, 174; 7/12, 19, 42, 44, 67, 
71; 38/11. 
Bildiğini öğretmenin gerekliliği: 2/29, 151, 159, 174; 9/122; 
80/1, 4. 
Bilmeden bilgisizce hüküm vermek: 3/66; 6/119, 144; 
17/36; 22/8; 31/20; 40/83. 
Birden fazla kadınla evlenme: 4/3; 33/50. 
Birlik ve beraberlik: 3/103; 8/46; 9/107; 30/32, 105, 152; 
42/13, 46. 
Böbürlenmek: 4/36; 11/10; 31/18; 57/23; 102/1, 5. 
Böcekler ve hayvanlar: Bkz. hayvanlar ve böcek-ler. 
Boş söz: 74/45. 
Boş vakit geçirme: 94/7. 
Boşama ve usulü: 2/227, 231, 237, 241; 4/20, 21, 35, 180; 
33/28, 29, 52; 60/10, 11; 65/1, 2, 7; 66/5. 
Bulut: 2/164; 7/57; 13/12; 24/40, 43; 27/88; 30/48; 35/9; 
52/44; 56/68, 69. 
Buzağıya tapınma: 2/51, 52, 54, 92, 93; 4/153; 7/148, 152, 
155; 20/88, 91. 
Bühtan (iftira): 4/112; 24/4, 5, 18, 20, 23, 25; 49/6; 68/10, 
16; 104/1. 
Büyü (sihir): 2/102; 7/10, 126; 10/2, 7, 76, 81; 5/110; 6/7; 
11/7; 15/15; 17/47, 101; 20/57, 58, 63, 66, 69, 73; 21/3; 25/8; 
26/34, 41, 46, 49, 153, 185; 27/13; 28/36; 34/43; 37/15; 
38/40; 40/24, 89; 42/31, 52; 43/30, 49; 46/7; 51/39, 52; 52/15; 
54/2; 61/6; 74/24. 
Büyüklük taslama (kibir): 2/34, 87; 4/36, 172, 173; 5/82; 
6/93; 7/13, 36, 40, 48, 75, 76, 88, 133, 146, 206; 9/25; 10/75; 
14/21; 16/22, 23, 29, 46; 21/19; 23/46, 67; 24/11; 25/21; 
28/39; 31/7, 18; 32/15; 34/31, 32, 33; 35/43; 37/35; 38/74, 75; 
39/56, 60, 62; 40/27, 35, 47, 48, 57, 60, 76; 41/15, 38; 45/8, 
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87, 89; 27/19; 28/16; 40/7, 9, 44; 44/12; 46/15; 59/10; 60/4, 5; 
66/8, 11; 71/28; 113/1, 5; 114/1, 6. 
Duanın yapılış şekli: 7/55, 205; 17/110. 
Duaya teşvik: 2/186; 4/32; 5/35; 6/40, 43, 52, 63; 7/29, 55, 
56, 180; 17/110; 25/77; 27/62; 32/16; 40/14, 60, 65; 52/28. 
Dünya hayatı: 2/212; 3/14; 4/77; 6/62, 70; 10/7, 24; 11/16; 
13/26; 14/3; 16/107; 18/28, 45, 46; 20/129, 131; 26/60, 61; 
28/60; 29/64; 30/7; 35/6; 40/39; 42/20, 34; 43/32; 46/20; 
47/36; 57/20; 64/15. 
Dünya malının fitne (imtihan sebebi) oluşu: Bkz. malın 
fitne oluşu. 
Düşünme ve aklı kullanma: 2/44, 73, 171, 242, 269; 3/7, 
190; 5/58, 103; 8/22; 12/111; 13/4, 19, 24; 14/52; 15/75; 
20/128; 22/46; 30/24; 38/29, 43; 39/9, 18; 45/5; 59/14. 
 

E 
Ebedîlik cehennemdedir: Bkz. Cehennemde ebedî 
kalınacaktır. 
Ecel: 3/145; 6/2, 60; 7/34, 135; 10/49; 11/3, 104; 14/10, 44; 
15/5; 16/61; 20/129; 29/53; 30/8; 35/45; 39/42; 40/67; 42/14; 
71/4; 63/11. 
Ehl-i Kitap: 2/105, 109; 3/64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 
110, 113, 199; 4/123, 153, 159, 171; 5/15, 19, 47, 59, 65, 68, 
77; 28/12; 29/46; 33/26; 57/29; 59/2, 11; 98/1, 6. 
Elbise ve örtünme: 7/26, 31, 32; 16/5, 81; 24/31, 60; 33/33, 
59. 
Elçi melekler: 6/61; 7/37; 10/21; 11/69, 71, 81; 17/95; 19/9; 
29/31, 33; 35/1; 77/1; 81/19. 
Elyesa’: 6/86; 38/48. 
Emanete riayet: 2/283; 3/75; 4/58; 23/8; 70/32, 35. 
Emzirmek: 2/233; 4/23; 22/2; 28/7, 12; 65/6. 
En güzel isimler Allah’ındır: Bkz. Allah’ındır en güzel 
isimler. 
Ensar: 9/100, 117; 59/9; 63/7. 
Evlat edinme: 33/4, 5, 37. 
Evlenilmesi helal ve haram olanlar: 4/22, 24; 5/5. 
Evlenmek: 2/129, 221, 230, 232, 235, 237; 4/3, 6, 19, 22, 25, 
34, 35, 127, 129; 5/5; 24/3, 32, 33, 60; 28/27; 33/30, 37, 49, 
50, 52, 53; 60/10. 
Eykeliler: 26/176; 38/3; 50/14. 
Eyyûb (as): 6/84; 21/83; 38/41, 44. 
Ezan: 5/58; 7/44; 9/3; 62/9. 
 

F 
Faiz: 2/275, 276, 278, 279; 3/130; 4/161; 30/39. 
Fal okları: 5/3, 90. 
Feraiz (miras taksimi): 2/180, 182, 233, 240; 4/7, 12, 19, 33, 
176; 5/106, 108; 8/72, 75. 
Firavun: 2/49, 50; 3/11; 6/6; 7/103, 137; 8/52, 54; 10/75, 92; 
11/96, 99; 17/101, 103; 20/24, 40, 43, 72; 23/45; 26/10, 11, 
18, 31, 34, 42, 49, 53, 58; 27/12; 28/3, 6, 8, 9, 32, 38, 39, 40; 
29/39; 38/12; 40/23, 46; 43/46, 55; 44/17, 31; 50/12; 51/39, 
40; 54/54, 55; 69/9; 73/15, 16; 79/17, 25; 85/18; 89/10. 
Fitne: 2/102, 191, 193, 217; 3/7; 4/91, 101; 5/41, 49, 71; 
6/25, 53; 7/27, 155; 8/25, 28, 39, 73; 9/47, 48, 49, 126; 10/85; 
11/83, 90, 131; 21/35, 111; 22/11, 57; 23/97, 98; 24/63; 
25/20; 27/47; 29/2, 3, 10; 33/14; 38/24, 34, 63, 162; 39/49; 
44/17; 51/13, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
21, 22, 25; 47/4, 7, 20, 24, 31, 35; 48/4, 7, 18, 27; 57/10, 25; 
59/2, 5, 11, 14; 60/1; 61/4, 10, 13. 
Cimrilik: 3/180; 4/37, 128; 9/34, 35; 17/29, 100; 25/67; 35/32, 
41; 47/36, 37, 38; 57/23, 24; 59/9; 64/16; 68/17, 33; 69/34; 
70/15, 18; 81/24; 89/18; 91/10; 92/8, 11; 104/4; 107/3. 
Cinler: 6/100, 128; 7/38; 11/119; 15/27; 27/17, 39; 34/12, 14; 
37/158, 166; 38/37, 38; 41/25; 46/18, 29, 30; 51/56; 55/15, 
33, 35, 39, 41; 72/1, 17; 114/1, 6. 
Cinsel sapıklar: 26/165, 175; 27/54, 55; 29/29, 34. 
Cömertlik: 17/29; 92/5, 17, 18. 
Cuma namazı: 62/9, 11. 
Cumartesi: 2/65; 4/47; 7/163; 16/124. 
 

Ç 
Çalışmak: 53/34, 40, 41. 
Çekiştirme: 49/12; 68/11; 104/1. 
Çocuğun emzirilmesi: 2/223. 
 

D 
Dâbbetü’l-arz: 27/82. 
Dâvûd (as): 2/249, 251; 4/163; 5/78, 79; 6/84; 17/55; 21/78, 
80, 105; 38/17, 26. 
Demir: 57/25. 
Deniz: 2/50, 164; 5/96; 6/59, 63, 97; 7/138, 163; 10/22, 90; 
14/32; 16/14; 17/66, 67, 70; 18/61, 63, 79, 109; 20/77; 22/65; 
24/40; 25/53; 26/63; 27/61, 63; 30/41; 31/27, 31; 35/12; 
42/32, 34; 44/24; 45/12; 52/6; 55/19, 20, 24; 81/6; 82/3, 15. 
Deniz avı: 5/96. 
Denizcilik: 10/22; 17/66; 31/31; 43/12, 13. 
Devlet idaresi: 2/30; 4/59, 83; 6/165; 10/14; 20/29; 24/55, 62; 
27/32, 34, 37, 62; 28/34; 35/39; 38/26; 39/75; 40/26, 28; 
42/38; 59/7; 60/12; 64/16. 
Din Allah’ındır: 2/112, 213; 3/19, 83, 85, 102; 4/125; 5/3; 
6/14, 70, 125, 161, 162; 27/91; 33/35; 39/11, 12, 22; 40/66; 
41/33; 42/13; 45/18, 19; 61/9; 72/14; 98/4, 5; 110/1, 2. 
Din ilimlerinin yayılması gerekliliği ve gizleme-nin iyi 
olmadığı: 2/146, 159, 174; 3/187; 4/37, 44; 7/169. 
Dinde samimi olmak: 10/22, 105; 29/65; 31/32; 39/2, 3, 11; 
40/14, 65; 98/5. 
Dine girmede zorlama yoktur: 2/256; 10/99; 18/29; 22/78; 
42/8. 
Dini alaya alanlar dost edinilmez: 5/57. 
Doğruluk: 1/6; 2/142, 213; 3/51, 101; 4/67, 175; 5/16; 6/39, 
78, 126, 153, 161; 7/16; 9/7; 10/25, 89; 11/56; 12/112; 15/41; 
16/76, 121; 17/35; 19/36; 22/54, 67; 23/73; 24/46; 26/182; 
33/70; 36/4; 37/118; 38/16; 41/30, 32; 42/15, 52; 43/43, 61, 
64; 46/13, 30; 48/2, 20; 67/22; 72/16; 81/28; 92/12. 
Dost edinmek: Bkz. velî edinmek. 
Dost ve dostluk: 2/254; 3/28, 118; 4/25, 125, 139, 140, 144; 
5/5, 51, 57, 82; 9/16; 14/31; 16/100; 17/73; 25/28, 29; 26/101; 
40/18; 41/34, 35 ,36; 43/67; 60/1, 7, 9, 13; 69/55; 70/10. 
Dualar (seçme): 1/5, 7; 2/127, 128, 201, 250, 286; 3/8, 9, 16, 
26, 38, 53, 147, 173, 191, 194; 4/32, 75; 7/33, 47, 89, 126, 
151, 155; 10/85, 86; 12/101; 14/40, 41; 17/24, 80; 18/10; 
20/25, 26, 114; 21/83, 87, 89; 23/29, 98, 109, 118; 25/65, 74; 
26/83, 85, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XIX

 
 
 
 
 
53/29; 57/20. 
Hayvanlar ve böcekler: 4/119; 5/3; 6/38, 95, 142; 16/5, 8, 
68, 69, 79, 80; 21/30; 22/28, 73; 23/21, 22; 24/45; 27/16, 19; 
29/41; 36/71, 73; 40/79, 80; 43/12, 13; 67/19; 88/17. 
Helal rızık: 2/168; 5/88; 8/69; 16/114, 116. 
Hendek savaşı: 33/9, 25; 85/4, 8. 
Hevâ ve heves (istek ve arzular): 2/78, 120, 145; 4/135; 
5/48, 49, 70, 77; 6/66, 71, 119, 150; 7/176; 13/37; 14/37, 43; 
18/28; 20/16; 23/71; 25/43; 28/50; 30/29; 38/26; 42/15; 45/18, 
23; 47/14, 16; 53/3, 23, 53; 54/3; 79/40. 
Hıristiyanlar: 2/62, 111, 113, 116, 120, 135, 140; 3/55, 61, 
67, 69, 73, 75; 5/14, 15, 17, 18, 47, 51, 69, 72, 73, 82, 85; 
9/30, 31, 34; 10/69; 19/37; 43/65; 57/27. 
Hırsızlık: 5/38; 12/73, 77. 
Hicr halkı: 15/80. 
Hicret (Peygamberimizin): 47/13. 
Hicretin gerekliliği ve hicret edenin sevabı: 2/218; 3/195; 
4/89, 97, 99; 8/72, 75; 9/20, 22, 100, 117; 16/41, 42, 110; 
22/58, 60; 29/56; 39/10; 59/8, 10. 
Hoş görülü olmak: 2/109; 4/4; 5/13; 15/85; 24/22; 43/5, 89; 
64/14. 
Hûd (as): 7/65, 72; 11/50, 60, 89; 26/123, 140; 46/21, 25. 
Hudeybiye barışı: 48/1, 30; 60/12. 
Huneyn savaşı: 3/25, 26. 
Hüdhüd kuşu: 27/20, 29. 
 

İ 
İbrahim (as) ve ailesi: 2/124, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 
140, 258, 260; 3/33, 65, 67, 68, 84, 95, 97; 4/54, 125, 163; 
6/74, 75, 83, 161; 9/70, 114; 11/69, 74, 76; 12/6, 38; 14/35; 
15/51; 16/120, 123; 19/41, 46, 58; 21/51, 60, 62, 69; 22/26, 
43, 78; 26/69; 29/16, 30; 33/7; 37/83, 104, 109; 38/45; 42/13; 
43/26; 51/24; 53/37; 57/26; 60/4; 87/19. 
İbret için geçmiş toplumların haline bakmak: Bkz. geçmiş 
toplumlar ve akıbetleri. 
İddet beklemek: 2/228, 231, 234, 240; 65/1, 7. 
İdris (as): 19/56, 57; 21/85, 86. 
İffetli olmak: 4/25; 5/5; 23/1, 5; 24/30; 70/29, 35. 
İftira: 4/112; 24/4, 5, 18, 20, 23, 25; 49/6, 11, 16; 68/10, 16; 
104/1. 
İhsan (güzel davranma): 2/36, 114; 3/15, 17, 134; 5/32; 
16/90; 33/58; 49/1, 12; 70/24, 25; 74/44; 89/16, 20; 90/12, 17; 
92/17, 21; 107/1, 3; 108/3. 
İkiyüzlülük: Bkz.münafıklık. 
İlim araştırma ve bilgi: 2/129, 151, 159, 174, 269; 4/113; 
5/110; 6/119; 9/122; 16/43; 21/7; 33/34; 35/19, 22; 39/9, 10; 
80/2, 4; 96/4. 
İlyas (as): 6/85; 37/123, 129. 
İman – amel ilişkisi: 2/25, 62, 82, 277; 3/57; 4/57, 122, 173; 
5/9, 69, 93; 7/42; 10/4, 9; 11/11, 23; 13/29; 14/23; 18/30, 88, 
107; 19/60, 96; 20/75, 82, 112; 21/94; 22/14, 23, 50, 56; 
24/55; 25/70, 71; 26/227; 28/67, 80; 29/7, 9, 58; 30/15, 45; 
31/8; 32/19; 34/4, 37; 35/7; 38/24, 28; 40/40, 58; 41/8; 42/22, 
23, 26; 45/21, 30; 47/2, 12; 48/29; 64/9; 65/11; 84/25; 85/11; 
95/6; 98/7; 103/3. 
İmanın gerçeği (hakikati): 2/2, 20, 82, 108, 136, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
14; 54/27; 57/14; 60/5; 64/15; 68/6; 71/31; 72/17; 85/10. 
 

G 
Ganimet: 8/1, 6, 10, 41; 60/11. 
Gayb bilgisi: 2/3, 33; 3/44, 179; 4/34; 6/50, 59, 73; 7/188; 
9/94; 10/20; 11/31, 123; 12/52, 81, 102; 13/9; 16/77; 18/26; 
19/61, 78; 21/49; 23/92; 27/65; 32/6; 34/3, 53; 35/18, 38; 
36/11; 39/46; 49/18; 50/33; 52/41; 53/35; 57/25; 59/22; 62/8; 
64/18; 67/12; 68/47; 72/26; 81/24. 
Gece namazı: 17/78, 79; 50/40; 51/17, 18; 52/49; 73/1, 6, 20; 
76/26. 
Geçimsizlik (ailede): 2/227; 4/35, 128, 130; 39/29. 
Geçmiş toplumlar ve sonuçları: 3/13, 137, 191; 6/6, 11, 42, 
45; 7/4, 5, 94, 102; 8/52, 54; 9/69, 70; 10/13, 23, 101; 11/100, 
102; 12/109; 15/10, 11; 16/26, 36, 48, 63; 17/17; 18/32, 43, 
60; 19/74, 98; 20/128; 21/11, 15, 30, 95; 22/45, 46, 48; 23/42, 
44; 24/34; 25/38, 40; 28/58; 29/38, 40; 30/8, 10, 21, 42; 
32/26, 27; 34/45; 35/44; 36/13, 21; 37/71, 73; 38/3; 39/25, 26, 
42; 40/5, 21, 22, 82, 84; 41/13; 43/6, 7; 44/37; 46/27, 28; 
47/10, 13; 50/36, 37; 53/50, 54; 54/4, 5, 51; 64/5; 65/8, 9; 
67/18; 68/17, 33; 69/4, 12. 
Geçmiş toplumlardan ibret alınmalı: 6/6; 9/70; 10/13, 14, 
20; 14/9, 17; 20/28; 22/45, 48; 27/51; 29/40; 30/9; 32/26; 
35/43, 44; 37/136; 47/13; 51/59; 64/5, 6. 
Gıda ve yiyecekler: Bkz. Yiyecekler ve gıdalar. 
Gıybet: 4/148; 49/12; 104/1. 
Göz kaş işaretiyle ayıplamak: 49/11; 104/1, 2. 
Gusül abdesti: 4/43; 5/6. 
Gün Allah katında ne kadardır: 22/47; 32/5; 70/4. 
 

H 
Haccın farz oluşu ve adabı: 2/158, 189, 196, 200, 203; 3/96, 
97; 5/1, 2, 94, 97; 9/19; 22/25, 37. 
Hakka davet usulü: 2/139, 258; 3/20, 61, 66; 4/107, 109; 
6/2, 25; 7/103, 171; 8/34, 37; 17/53; 21/51, 73; 22/3, 8, 9; 
26/69, 89; 29/46; 31/20; 40/35; 58/1. 
Hâmân (Firavun’un veziri): 28/6, 38; 29/39; 40/23, 24, 36. 
Haniflik (tek Allah inancı): 2/135; 3/67, 95; 4/125; 6/79, 161; 
10/105; 16/120, 123; 30/30; 98/5. 
Haram aylar: 2/194, 217; 5/2, 97; 9/1, 5, 36, 38. 
Harp esirleri: 8/67, 68, 70, 71. 
Harpte bozgunculuk yapmak: 4/72, 73, 88, 91; 9/38, 57, 81, 
84, 86, 89, 91, 96, 111; 33/9, 21. 
Harpte namaz: 4/101, 103. 
Hârûn (as): 4/163; 6/85; 7/121, 142, 150; 10/75; 19/53; 
20/25, 35, 64, 70, 90; 21/48; 23/45; 25/35; 26/14, 47; 37/113, 
119. 
Hârût ve Mârût: 2/102. 
Hayat (dünya): 2/86, 96, 179, 204, 212; 3/14, 117, 175; 4/74, 
94, 109; 6/32, 70, 130; 7/32, 51, 152; 9/38, 55; 10/7, 23, 24, 
64, 88, 98; 11/15; 13/26, 34; 14/3, 27; 16/97, 107; 17/75; 
18/28, 45, 46, 104; 20/72, 97, 131; 23/33; 24/33; 25/3; 28/60, 
61, 79; 29/25, 64; 30/7; 31/33; 33/28; 35/5; 39/26; 40/39, 51; 
41/16, 31; 42/36; 43/32, 35; 45/35; 47/36; 
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İslâm gerçeği: 1/6, 7; 2/112, 131, 132, 135, 142, 208; 3/19, 
20, 51, 67, 85, 101; 4/125; 5/16; 6/136, 153, 161; 7/29; 9/33; 
10/25; 11/56; 12/40; 16/76; 19/36; 21/92; 22/54, 78; 23/52, 
73; 24/46; 30/30, 43; 31/22; 36/4, 61; 39/54; 41/33; 42/13, 53; 
43/43, 61, 63; 48/2, 20, 28; 61/9; 67/22; 72/13; 98/5. 
İslâm’a davet her müslümana gereklidir: 3/21, 104, 110, 
114; 4/114; 5/63, 78, 79; 6/70; 7/157, 165, 199; 9/67, 71, 112; 
11/116; 16/90; 19/55; 22/41, 77; 24/21; 31/17; 51/55; 87/9. 
İsmail (as): 6/86, 87; 19/54, 55; 38/48. 
İsraf: 4/6; 5/32; 6/141; 7/31; 17/27; 20/121; 25/67; 39/53; 
40/28, 34. 
İstiğfar (af dileme): 3/17, 135; 4/64, 106, 110; 5/74; 9/80, 
114; 11/52, 90, 114; 22/50; 40/55; 42/5; 47/19; 51/18; 60/4; 
63/5, 6; 71/10; 73/20; 110/3. 
İstişare: 2/233; 3/159; 42/36, 38. 
İş ve ticaret ahlakı: 4/29, 31; 7/81; 17/35; 26/181, 182; 
55/89; 83/1, 6. 
İşlerde orta yolu tutmak: 17/29, 110; 25/67; 31/32; 35/32. 
İşlere mutlaka bir karşılık vardır: 4/114; 5/33; 6/120, 146, 
160; 7/170, 180; 8/50, 51; 9/22; 12/22; 20/15; 24/37; 35/30; 
39/34, 35; 41/8, 27; 42/20, 23, 26; 53/31. 
İtaat kime yapılmalı: 3/32, 132; 4/59, 64, 68, 69, 80; 5/94; 
8/1, 20, 46; 9/71; 24/52, 54, 56; 33/36, 71; 47/33; 48/17; 
49/14; 59/7; 60/12; 64/12, 16. 
İyiliği emredip kötülükten yasaklamak: 3/104, 110, 114; 
5/79; 7/157, 199; 9/71, 127; 22/41; 31/17. 
 

K 
Kâbe: 2/125; 3/96, 97; 5/95, 97; 22/26. 
Kadına değer vermeyen müşrikler: 6/139; 16/58, 59; 43/17; 
52/39; 53/21, 22. 
Kadınlar: 2/49, 187, 222, 232, 235, 236; 3/14, 61; 4/1, 3, 4, 7, 
11, 15, 19, 22, 24, 32, 34, 43, 75, 98, 127, 129, 176; 5/6; 
7/81, 127, 141; 12/30; 14/6; 24/31, 60; 27/55; 28/4; 33/30, 32, 
52, 55, 59; 40/25; 48/25; 49/11; 58/2, 3; 65/1, 4. 
Kadınları boşama: 65/1, 3. 
Kadınların giyimi ve örtünmesi: 24/31; 33/33, 59. 
Kadınların mahremleri: 33/55. 
Kafir ve münafıklar dost edinilmez ve onlara ita-at 
edilmez: 4/89; 25/52; 33/1, 48; 59/11. 
Kafire yaptığı işlerin kıyamette faydası olmaz: 3/117; 8/36; 
9/54, 55; 14/18; 18/103, 106; 24/39, 40; 25/23; 47/1, 8, 9, 28, 
32. 
Kafirle mü’min karşılaştırması: 3/162; 22/19, 24; 30/14, 16; 
32/18, 21; 35/8; 38/28; 39/9, 22, 24; 40/58; 41/40; 45/21; 
47/14; 59/20; 67/22; 68/35. 
Kafirler daima pişmandırlar: 6/27, 30; 7/37, 39, 53; 10/54; 
20/103, 104; 21/46, 97, 98; 23/99, 100, 106, 114; 25/27, 29; 
26/96, 102, 203; 28/64; 32/12; 33/66, 68; 35/37; 37/20; 39/56, 
59; 40/10, 49, 50; 41/29; 42/44, 46; 57/13, 15; 66/7; 67/8, 11; 
74/42, 47; 78/40; 89/24. 
Kafirler dost tutulamaz: 3/28, 118, 120, 149; 4/138, 139, 
143; 5/55, 56, 80, 81; 9/16, 23; 58/14, 19, 22; 60/1, 9, 13. 
Kafirler insanları Allah yolundan saptırırlar: 2/217; 3/99; 
7/86; 8/34, 47; 9/34; 11/18, 22; 14/3; 22/25; 31/6; 47/32, 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
153; 3/193; 4/57, 136, 173, 175; 5/8; 6/158, 159; 10/63, 65, 
105, 106; 11/23, 24; 13/28, 29; 14/23; 16/97; 18/30, 44, 103, 
108; 19/60, 96; 20/112; 21/94; 30/15, 43, 45; 32/15, 16, 19; 
33/70; 34/37; 35/7; 39/10, 17, 18; 40/84, 85; 41/8; 47/1, 3; 
49/15, 17; 62/1, 4; 64/8; 98/1, 7. 
İmanın nura benzetilmesi: 2/257; 5/15, 16; 13/16; 24/40; 
33/43; 39/22; 42/52; 57/9, 28; 61/8; 65/11. 
İncil: 3/3, 48, 65; 5/46, 47, 66, 68, 110; 7/157; 9/111; 19/30; 
48/29; 57/27. 
İnfak etmek: 2/3, 177, 195, 210, 215, 219, 254, 261, 262, 
264, 265, 267, 270, 272, 273, 274; 3/17, 92, 117, 134; 4/34, 
38, 39, 95; 5/64; 8/3, 26, 36, 60, 72; 9/20, 34, 44, 53, 54, 87, 
91, 92, 98, 99, 121; 10/57; 13/22; 14/31; 16/75; 17/100; 
22/35; 24/33; 25/67; 26/88, 89; 28/54; 29/15; 32/16; 34/39; 
35/29; 36/47; 42/38; 47/38; 51/19; 57/7, 10; 59/8; 60/10, 11; 
63/7, 10; 64/16; 65/6, 7; 70/24. 
İnsan ibadet için yaratılmıştır: 15/99; 51/56, 57; 67/2; 
72/16, 17. 
İnsan ve yaratılışı: 4/1; 6/2, 98; 7/12; 22/5; 23/12, 14; 30/20, 
21, 54; 32/7, 9; 35/11; 39/6; 40/57; 41/21; 42/11; 53/45; 
71/14; 75/36, 39; 76/2; 77/20, 23; 80/18, 19; 82/7, 8; 86/5, 7; 
95/4, 5; 96/2. 
İnsan yaratılışının özellikleri: 4/28; 14/34; 17/11, 13, 83, 
100; 18/54; 21/37; 22/66; 36/77; 41/49, 51; 42/48; 43/15; 
70/19; 75/5, 6, 14, 36; 76/1; 80/17, 24; 90/4; 96/6, 7; 100/6, 8; 
103/2. 
İnsanın çektiği kendi yaptığındandır: 30/41; 42/30, 34. 
İnsanın yaratılışında ibretler vardır: 41/53; 45/4; 51/21; 
86/5, 7. 
İnsanlar kulluklarına göre derecelendirilirler: 6/132; 46/19; 
76/1, 2; 92/4. 
İnsanları Allah azap ve intikam alacağı gerçeğiy-le 
korkutur: 2/114, 206; 3/25; 4/14, 41, 45, 52, 62, 63, 115, 
116, 119; 5/5; 6/30, 65; 7/97, 99; 8/50, 54; 9/24, 52, 55; 
10/54; 11/121, 122; 12/107; 14/44; 15/90, 93; 16/45, 47, 106; 
17/68, 69, 72; 19/39; 21/29; 23/95, 100; 25/23; 27/90; 28/50; 
34/9, 42, 49; 37/177; 38/15; 39/47, 48; 42/44; 43/41, 42; 
44/10, 14, 59; 46/22, 23, 32; 47/1; 52/45; 53/56, 57; 54/45; 
59/4; 67/16, 17; 70/42; 73/18; 77/16, 18; 86/17; 92/11, 12. 
İnsanları bağışlamak: 2/263; 3/133, 134; 4/149; 16/126; 
24/22; 42/36, 37, 40, 43; 64/14. 
İnsanları İslâm’a davet etmek: 2/211, 285; 5/3; 6/70; 21/92; 
23/52; 28/61; 32/18; 39/11, 12, 13, 14; 57/16; 87/14; 98/5. 
İnsanların çoğunluğunun durumu: 2/243; 6/116; 7/187; 
10/55, 60; 11/17; 12/21, 103, 106; 13/1; 16/38; 26/18, 67, 
103, 121, 139, 158, 174, 190; 27/73; 28/13; 30/6, 30; 34/28; 
40/57, 61; 45/26. 
İnsanların istek arzu ve inanış biçimleri: 2/9, 13, 165, 200, 
207; 6/25, 30; 9/49, 50, 58, 61, 75, 77, 98, 102, 106, 124, 
127; 10/40, 43; 22/2, 3, 4, 8, 10, 11, 13; 29/10, 11; 31/6, 7; 
42/48; 47/16, 18. 
İntihar: 2/195; 4/29, 30. 
İsa (as): 2/84; 3/45, 60; 4/156, 159, 171, 172; 5/17, 46, 72, 
75, 109, 120; 9/30, 31, 111; 19/16, 34; 23/50; 43/57, 58, 65; 
57/26, 27; 61/6. 
İshak (as): 2/133, 136; 3/84; 4/163; 11/71; 12/6, 38; 14/39; 
19/40; 21/72; 29/22; 37/112. 
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Kalp: 7/43; 10/57; 13/27, 28; 23/78; 32/9; 33/4. 
Kardeşlik: 2/83; 3/103; 4/25; 49/10, 13; 5/32. 
Karşılık her iş için vardır: Bkz. yapılan her işe bir karşılık 
vardır. 
Kârûn ve akıbeti: 28/76, 83; 29/39, 40; 40/24. 
Kaza ve kader: 3/145, 154; 6/2, 35, 57, 96; 7/34; 9/51; 10/3, 
49, 99, 100; 11/6; 13/39; 15/4, 5, 21; 17/58; 23/43; 25/2; 
27/74, 75; 34/3; 35/11; 44/4; 54/51, 53; 57/22; 59/3; 64/11; 
65/3, 12; 71/4; 72/25, 27. 
Kendini beğenmek: 4/36; 31/18. 
Kıble: 2/115, 142, 145, 148, 150; 10/87. 
Kınamak: 5/54; 12/32; 14/22; 17/29, 39; 23/6; 37/142; 51/50, 
54; 68/30; 70/30; 75/2. 
Kısas: 2/178, 179, 199; 5/44, 45; 16/126. 
Kıyamette organlar şahitlik yapacak: Bkz. organ-lar 
kıyamette şahitlik yapacak. 
Kıyametten dehşetli sahneler: 2/48, 123, 254; 3/106; 4/42; 
5/115; 6/15; 7/53; 10/54; 11/3, 104, 106; 14/31, 42, 44, 48; 
19/37; 22/1, 2, 55; 24/37; 25/25; 26/88, 135; 30/43, 57; 31/33; 
34/42; 40/18, 32, 51, 52; 43/67; 44/16, 40, 42; 45/26, 28; 
50/30; 56/3; 60/3; 68/42; 70/10, 14; 73/17; 74/9, 10; 75/10, 
13; 76/8, 10, 27; 77/13, 15, 35, 38; 78/38, 40; 79/8, 34, 36; 
80/33, 37; 82/17, 19; 83/5; 86/9, 10; 89/22, 26; 101/4, 5. 
Kız çocuğu: 16/57, 59; 43/17; 81/8, 9. 
Kibirlenmek: 4/36, 172, 173; 16/23, 29; 17/38; 32/15; 39/60, 
72; 40/76, 35. 
Kimse kimsenin günahından sorumlu tutulmaz: 6/164; 
10/41; 24/54; 31/33; 34/25; 36/54; 37/39; 42/15; 53/39. 
Kin: 3/118; 4/22; 5/14, 64, 91; 35/39; 40/10, 35; 60/4; 61/3; 
93/3; 108/3. 
Kitapları gönderen Allah’tır: 2/53, 87, 113, 146, 174, 176; 
3/23, 48, 78, 79, 81, 184; 4/54, 136, 140; 5/15, 43, 48, 110; 
6/20, 91, 114, 154; 10/94; 11/17, 110; 15/4; 17/2, 4; 19/12, 
30; 22/8; 23/49; 25/35; 28/43; 29/27; 31/20; 32/23; 37/117; 
40/53; 41/45; 45/16; 46/12; 57/16, 26; 62/2. 
Korkaklık: 3/156, 158; 4/72, 73; 8/15, 46; 9/44, 49, 56, 57. 
Korku namazı: 4/101, 102. 
Kölelik: 2/221; 4/24, 25, 36; 5/89; 9/60; 16/71; 23/1, 6; 24/33; 
33/50; 47/4; 58/3, 4; 70/30, 35. 
Kumar: 2/219, 220; 5/90, 91. 
Kur’ân mutlaka okunmalıdır: 2/121; 3/101, 113; 7/204; 8/2, 
31; 16/98; 17/45, 46, 107; 19/58, 73; 22/72; 25/73; 27/92; 
29/45; 31/7; 35/29; 37/3, 73; 45/20; 84/21; 96/1, 3. 
Kur’ân niçin arapça indirildi: 42/7; 41/44. 
Kur’ân niçin parça parça indirildi: 25/31, 32. 
Kur’ân’a kimse rekabet edemez: 2/23, 24; 10/38; 11/13; 
17/88. 
Kur’ân’da secde ayetleri: 7/206; 13/15; 16/50; 17/107; 
19/58; 22/18; 25/60; 27/25; 32/15; 38/24; 41/37; 53/63; 84/21; 
96/19. 
Kur’ân’da şifa ayetleri: 9/14; 10/57; 17/82; 26/80; 41/44. 
Kur’ân’ı kıyamete kadar koruyan Allah’tır: 15/9. 
Kur’ân’ın isimleri (söz, kitap, nûr, rûh, zikir): 56/81 – 2/2, 
159, 177; 3/3, 7; 4/105, 113, 123, 127, 130, 140; 5/15; 6/114, 
155; 7/2, 196; 10/1; 11/1; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kafirleri Allah korkutup tehdit eder: 2/24, 25, 159, 162, 
174, 176; 3/10, 56, 57, 77, 90, 91, 177, 178; 4/10, 36, 37, 56, 
97, 114, 115, 137, 139, 150, 151, 159, 163, 168, 173, 175; 
5/98; 6/133, 134, 147; 7/94, 95, 179; 8/23, 25, 39, 59; 9/17, 
82, 88, 89, 98, 100, 124, 125; 10/8, 26, 27; 11/107, 108; 
13/18; 15/43, 44, 50; 16/22, 23, 38, 41, 106, 110; 17/60, 97, 
98; 18/29, 88, 102; 19/68, 80; 21/1, 4, 10, 16, 39, 40; 22/17, 
19, 25, 50, 51, 56, 57; 23/82, 83, 93, 95; 24/39, 40, 64; 
26/198, 209; 27/4, 5; 28/67; 29/65, 66; 30/14, 16, 33, 34, 45; 
32/12, 14, 28, 30; 33/8, 58, 73; 34/4, 5, 29, 30, 35, 38, 51, 54; 
35/7, 32, 33, 36, 37, 42, 43; 36/53, 64; 38/26; 40/3, 10, 12, 
56; 41/40, 42; 42/16; 43/74, 75; 45/30, 31; 47/32, 34; 52/1, 
16; 53/27, 30; 55/31, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76; 56/8, 
57, 83, 96; 57/5, 20, 21; 69/18, 37, 48, 51; 70/41; 74/32, 56; 
76/4; 77/1, 15; 79/1, 14; 85/1, 12; 86/1, 17; 89/1, 14; 91/1, 15; 
92/1, 21; 95/1, 5; 98/6. 
Kafirlerin değişik sıfatları: 2/6, 7, 26, 39, 98, 104, 105, 114, 
121, 126, 161, 162, 171, 210, 217, 257; 3/4, 10, 12, 19, 21, 
22, 32, 56, 86, 91, 105, 106, 111, 112, 116, 120, 149, 151, 
176, 178, 181, 183, 196, 197; 4/18, 36, 39, 42, 56, 76, 102, 
137, 150, 151, 167, 170, 173; 5/10, 36, 37, 41, 44, 45, 57, 58, 
60, 63, 67, 73, 78, 80, 104; 6/1, 4, 7, 8, 25, 26, 31, 33, 37, 70, 
129, 130; 7/50; 8/13, 14, 18, 30, 39, 50, 59, 73; 9/73, 87; 
10/2, 4, 27, 54; 11/106, 107; 13/18, 31, 35, 42, 43; 14/2, 3, 
27, 30; 15/2, 3, 90, 93; 16/27, 29, 33, 36, 83, 85, 87, 107, 
109, 112, 113; 17/10, 45, 48, 97, 98; 18/29, 52, 53, 100, 106; 
19/37, 39, 72, 75, 83, 87; 20/74, 124, 127, 134, 135; 21/97, 
100; 22/19, 22, 38, 51, 55, 57, 71, 72; 23/53, 56, 63, 77, 93, 
96; 24/57; 25/34, 40, 43, 44, 55; 26/227; 29/23, 41, 43, 52, 
55; 30/16, 44, 45; 31/23; 32/10, 21; 33/8, 64, 68; 34/5, 38; 
35/7, 10, 36, 37, 39; 36/59, 65; 37/22; 38/1, 2, 55, 58; 39/47, 
48, 63, 71, 72; 40/4, 6, 10, 12; 41/19, 28; 42/26; 43/9, 16, 43, 
49; 45/7, 11, 31, 35; 46/20, 34, 35; 47/1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 18, 
29, 30, 32, 34; 48/13; 50/24, 26; 51/52, 53, 59, 60; 52/45, 47; 
53/28; 54/6, 8, 43, 48; 55/41; 56/41; 57/19; 59/14, 17; 64/10; 
66/9; 67/6, 10, 20, 22, 27, 28; 68/35, 47, 51; 69/25, 37; 70/36, 
44; 72/23; 74/8, 26, 31, 40, 53; 75/24, 33; 76/4, 27; 77/29; 
79/37, 39; 80/40, 42; 82/14, 16; 83/8, 17, 29, 36; 84/24; 
85/10, 19; 86/15, 17; 87/11, 13; 88/2, 7, 23, 24; 89/24, 26; 
90/19, 20; 91/10; 92/8, 11; 98/1, 4, 6; 101/8, 11; 109/1, 6. 
Kafirlerin Muhammed (as)’a söyledikleri: Bkz. Muhammde 
(as)’a kafirlerin söyledikleri. 
Kafirlerin ölü ve sağırlara benzetilmesi: 2/7, 18; 6/36, 39, 
50, 104, 122; 7/179; 8/22, 33, 55; 10/42, 43; 11/24; 13/16, 19; 
17/72; 18/57; 21/45; 22/46; 25/44, 73; 27/80, 81; 30/52, 53; 
31/7; 35/19, 22; 36/9; 40/58; 41/44; 43/40; 47/23, 24. 
Kafirlerin yaptıkları işlerin sonuçları: 3/117; 8/35; 9/54, 55; 
14/18; 18/104, 106; 24/39, 40; 25/23; 47/1, 8, 9, 28, 32. 
Kâinâtın yaratılışı: 2/29; 6/101, 107; 30/19; 32/7; 36/36; 
39/63; 40/62; 42/49; 43/12; 51/49; 52/52; 54/49, 50; 57/1; 
61/1; 62/1; 64/1; 81/15, 18; 86/1, 3; 87/2; 91/1, 8; 92/3; 95/1, 
3. 
Kalem: 68/1; 96/4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XXII

 
 
 
 
Medine: 33/60. 
Medyen halkı: 11/84, 95; 20/40; 22/44; 28/45. 
Mekke: 2/126; 3/96; 6/92; 8/35; 22/25, 27; 27/91; 28/57, 59; 
29/67; 42/7; 48/24; 90/1; 95/3. 
Melekler: 2/30, 34, 98, 102, 161, 176, 177, 210, 248, 285; 
3/18, 42, 45, 80, 87, 99, 123, 125; 4/97, 166, 172; 6/8, 9, 50, 
92, 111, 158; 7/11, 20; 8/9, 12, 50; 11/12, 31; 12/31; 13/13, 
23; 15/7, 8, 28, 30, 43; 16/2, 28, 32; 17/40, 61, 65; 21/26, 28; 
25/7; 32/11; 33/43; 35/1; 38/1, 4, 71, 85, 149, 157; 41/30, 32; 
42/5; 43/16, 22, 60, 77; 47/27; 50/17, 19; 53/26; 69/17; 70/1, 
4; 74/31; 78/38; 89/22, 23; 97/4. 
Melekler insanları korurlar: 13/11; 16/61; 82/10; 86/4. 
Melekler insanların amellerini kaydederler: 10/21; 43/80; 
50/17, 18, 21; 72/27; 82/11. 
Merve: 2/158. 
Meryem: 3/33, 37, 42, 47; 4/156; 19/16, 34; 21/91; 66/12. 
Mescid ve camiler Allah’ındır: Bkz. Cami ve mescidler 
Allah’ındır. 
Mescid-i Aksâ: 17/81. 
Mescid-i Haram: 2/14, 125, 149, 158, 191, 196; 5/2, 96, 97; 
8/34, 35; 9/7, 18, 19; 17/1; 22/25, 26, 29, 33; 105/1. 
Mesuliyet (sorumluluk): 2/123, 281; 3/182; 4/111, 112, 123; 
6/160; 9/115; 17/15, 34, 36, 84; 18/29, 57; 22/10, 76; 25/16; 
28/47; 30/41, 44; 31/33; 33/15; 35/18; 37/24; 39/7; 42/15, 30; 
45/15, 22; 46/19; 52/16, 21; 53/31; 62/7; 66/7; 74/38; 99/7, 8. 
Mikâil: 2/98. 
Mina: 2/203. 
Miras hükümleri: 4/2, 12, 176. 
Misafir namazı: 4/101. 
Muhacirler: 2/217; 3/95; 4/97, 99; 8/26, 71, 74, 75; 9/100, 
117, 118; 16/41, 110; 22/58; 24/22; 29/57, 60; 59/8. 
Muhammed (as) ne ile ve niçin gönderildi: 2/119, 252; 
3/79, 144, 159; 4/105; 5/67, 99; 6/14, 19, 48; 7/158; 11/2; 
13/7; 16/64, 89; 17/54; 18/110; 21/107; 22/49; 25/56; 27/81, 
91, 92; 33/40, 45, 47; 34/28; 35/24; 38/65, 70; 42/6; 46/9; 
48/8, 9; 94/1, 8. 
Muhammed (as) ve şahsiyeti: 3/159; 7/157, 188; 9/128; 
29/48; 41/6; 42/15; 48/29; 62/2; 72/19; 88/21, 22. 
Muhammed (as)’a Allah’ın hitab ettiği ayetler: 3/31, 32; 
4/65, 80, 113; 5/41, 49, 67; 6/33, 35, 107; 7/2, 188; 9/43; 
10/65; 11/12; 12/103, 104; 13/30, 32, 40; 15/3, 6, 7, 88, 94, 
95, 97; 16/37, 125, 128; 17/55, 73, 76, 86, 87; 18/6, 28; 20/1, 
2, 114, 130, 131; 21/36, 41, 46, 107; 22/42; 23/93, 98; 24/54; 
25/10, 31, 33, 43, 44, 52; 26/1, 3, 213, 215, 216, 219; 27/6, 
70; 28/44, 47, 56, 86, 88; 29/48; 32/30; 33/1, 3, 45, 48; 34/28, 
48; 35/4, 23, 25; 36/1, 6, 76; 37/35, 39, 174, 179; 38/17, 76; 
39/14; 40/77; 41/6, 43; 42/52; 43/83, 88, 89; 46/9, 35; 51/54; 
52/31, 48; 54/6; 60/12; 68/1, 7, 48, 51; 93/1, 11; 94/1, 8. 
Muhammed (as)’a kafirlerin söyledikleri sözler: 9/61; 10/2; 
11/5, 7, 12; 13/5, 7; 15/6, 15; 16/101, 103; 17/46, 49, 76, 90, 
94; 20/133; 21/3, 5, 38; 23/69, 72; 24/11, 63; 25/4, 9, 41, 42; 
26/203; 28/48, 49, 57; 34/7, 8, 43; 37/15, 36; 38/4, 7; 41/5; 
44/12, 14; 46/7, 8; 52/29, 33; 108/3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
12/1; 13/1; 14/1; 15/1; 16/64, 89; 18/1; 26/2; 27/1; 28/2, 86; 
29/47, 51; 31/2; 32/2; 38/29; 39/1, 2; 41/3, 41; 43/2; 44/2; 
46/2, 12; 52/2; 56/78 – 64/8 – 42/52 – 15/6, 9; 16/44; 21/50; 
36/69; 38/87. 
Kur’ân’ın özellikleri ve O’na imanın gereği: 2/3, 99, 121, 
136, 174, 176, 213; 4/47, 82, 105, 113, 116, 174; 5/15, 16, 
48, 49, 67, 68; 6/19, 50, 66, 155, 157; 7/2, 3, 52, 170, 203, 
204; 10/108; 11/17; 12/102, 104; 13/1, 30, 31, 37; 14/52; 
15/9; 16/43, 44, 64, 89; 17/9; 20/99, 100; 21/50; 25/1, 33; 
26/2, 192, 210; 27/1, 92, 93; 28/51, 53, 85; 29/45; 30/58; 
31/2; 34/6; 38/29; 39/55; 40/2, 41, 42, 44, 52; 42/3, 7, 17, 52; 
43/3, 4, 43; 44/3, 58; 45/2; 46/2, 12, 29, 31; 47/2, 24; 54/17, 
22, 32, 40; 56/77, 80; 59/21; 64/8; 65/10, 11; 68/52; 69/40, 
43, 48, 50, 51; 72/1, 2; 73/4, 20; 74/54, 55; 75/16, 19; 76/23; 
80/11, 16; 81/19, 25, 27; 85/21, 22; 96/1; 98/2, 3. 
Kurban: 2/195; 3/183; 5/2, 27, 95, 97; 22/28, 32, 33, 34, 36, 
37; 108/1, 2. 
Küçümsemek: 43/54. 
Küfür karanlık demektir: 2/257; 5/16; 13/16; 57/9, 28; 61/8; 
65/11. 
 

L 
Laf atıp isim takmak: 4/4, 6, 23, 112; 49/11. 
Lanet: 2/88, 89, 159, 161; 3/61, 87; 4/38, 44, 46, 47, 52, 93, 
218; 5/13, 60, 64; 9/68; 11/18, 60, 99; 13/25; 15/35; 24/7; 
28/42; 33/57, 61, 64; 40/52; 47/23; 48/16; 29/25. 
Lât: 53/19, 20. 
Levh-i mahfûz: 8/68; 10/19; 11/40, 110; 13/39; 20/129; 
21/101; 23/27; 36/7; 37/171; 41/45; 42/14; 43/4; 50/4; 56/78; 
57/22; 78/38; 80/13, 16; 85/22; 92/10. 
Lokman (as): 31/12, 13, 16, 17. 
Lût (as): 6/86; 7/80, 84; 11/77, 83; 15/57, 77; 21/74, 75; 
22/42, 44; 26/160, 175; 27/54, 58; 29/26, 28, 35; 37/133, 138; 
50/13, 14; 54/33, 39. 
Lût milleti: 11/70, 74, 83; 26/160; 38/13. 
 

M 
Mahrem olanlar: 4/23, 24. 
Mahşer (Allah’ın huzurunda toplanma): Bkz. Allah’ın 
huzurunda toplanma. 
Mal hırsına kapılanların sonu: 104/2, 9. 
Mal kazanmak (ticaret): 2/198, 275; 4/29; 9/111; 24/37; 
35/29; 61/10, 11; 62/10, 11. 
Mal, mülk, saltanat kimindir: 2/29, 107, 251, 258; 3/26, 189; 
5/17, 18, 40, 120; 6/73; 7/158; 8/1, 41; 9/111, 116; 10/55, 66; 
17/111; 24/29, 42; 25/2, 26; 40/16, 29; 42/49; 43/85; 45/27; 
48/14; 57/2, 5; 64/1; 67/1; 85/9. 
Malın fitne (imtihan) sebebi oluşu: 8/28; 17/83; 28/76, 82; 
42/27; 57/20; 64/15; 71/21; 92/8, 11; 96/6, 7; 102/1, 8; 104/1, 
4. 
Mallar: 2/155, 188, 279; 3/186; 4/24; 8/28; 9/24, 41, 69, 103, 
111; 10/88; 11/29, 87; 17/6, 64; 18/34, 39, 46; 23/55; 34/35, 
37; 47/36; 48/11; 57/20; 61/11; 63/9; 64/15; 69/28; 71/12, 21; 
89/20; 90/6; 92/18. 
Mallar ve evlatlar imtihan içindir: 2/155, 156, 214; 3/186; 
8/28; 47/31; 64/13, 15. 
Mallarını gösteriş için sarfedenler: 4/38. 
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24/29. 
Mü’min kafir karşılaştırması: 3/162; 22/19, 24; 28/61; 30/14, 
16; 32/18, 21; 35/8; 38/28; 39/9, 22, 24; 40/58; 41/40; 45/21; 
47/14; 59/20; 67/22; 68/35. 
Mü’minlerin özellikleri: 2/285; 6/122; 8/74; 9/44, 71, 88; 
11/17; 23/1, 9; 24/62; 25/63, 68; 27/3; 48/29; 49/15; 52/18; 
57/12, 16, 19; 58/2; 87/14, 15; 98/7, 8. 
Münafıklar: 2/8, 13, 20, 77; 3/167, 168, 177; 4/72, 74, 81, 83, 
88, 89, 138, 146; 5/41, 52, 58; 7/175; 8/49; 9/43, 58, 61, 69, 
73, 77, 80, 87, 94, 98, 101, 107, 110, 124, 127; 24/47, 50, 53; 
33/1, 12, 20, 24, 48, 60, 61; 47/16, 20, 24, 29, 130; 48/6; 
57/13, 15; 58/14, 18; 59/11, 17; 63/1, 8; 74/31. 
Münafıkların cenaze namazı kılınmaz: 9/84. 
Mürdetler (dinden çıkanlar): 2/217; 3/77, 86, 91, 106, 177; 
4/89, 90, 115, 137; 5/3, 52, 54; 8/13, 14; 16/106, 107, 112; 
47/25, 28, 31, 32; 60/11. 
Müslümanlık ve müslümanlar: 2/132, 136; 3/52, 64, 84, 
102; 5/11; 6/163; 10/72; 16/89, 102; 21/108; 22/78; 23/52; 
27/81, 91; 29/46; 30/53; 33/35; 39/12; 41/33; 43/69; 46/15; 
48/29. 
Müşrikler (puta tapanlar): 2/217; 4/50, 52, 117; 5/60; 6/71, 
136, 139; 7/189; 9/1, 5, 113, 114; 10/17; 12/106, 108; 14/28, 
29, 30; 16/75, 76, 86, 88; 17/56, 57; 18/102; 19/81, 82; 22/12, 
13, 73; 25/3; 29/25, 68; 34/21; 35/13, 14, 40; 36/74, 75; 
53/19, 25. 
Müzdelife: 2/198. 
 

N 
Namaz nasıl kılınmalıdır: 29/45. 
Namaz vakitleri: 17/78, 79; 20/130; 30/17, 18. 
Namaz ve namaza teşvik: 2/3, 37, 43, 45, 46, 83, 110, 115, 
142, 143, 145, 148, 153, 177, 186, 238, 239, 255, 277, 286; 
4/43, 45, 77, 101, 102, 103, 162; 5/6, 12, 55, 58, 91, 106; 
6/72, 92; 7/170, 205; 8/2, 4; 9/5, 11, 18, 54, 71; 10/87; 
11/114; 13/22; 14/31, 37, 40; 17/78, 79, 110; 19/31, 55, 59; 
20/14, 130, 132; 21/73; 22/35, 41, 77, 78; 23/1, 2, 9; 27/3; 
29/45; 30/17, 18, 31; 31/4, 5, 17; 32/33, 41, 42; 35/18, 29, 30; 
42/38; 50/39, 40; 51/15, 18; 52/48, 49; 58/13; 62/9, 10; 70/22, 
23, 34; 73/20; 74/43; 75/31; 76/26; 87/15; 96/9, 10; 98/5; 
107/46; 108/2. 
Namazı kısaltmak: 4/101, 102. 
Nikah (evlenme): 2/102, 221, 228, 230, 232, 235; 4/3, 5, 19, 
22, 26; 7/189, 190; 24/3, 32, 33; 30/21; 33/37; 60/10, 12. 
Nuh (as): 3/33; 4/163; 6/84; 7/59, 64; 10/71, 73; 11/25, 34, 
36, 49; 21/76, 77; 23/23, 31; 25/37; 26/105, 122; 29/14, 15, 
37, 71, 83; 40/5, 6; 54/9, 16; 71/1, 28. 
Nuh (as)’ın yaşı: 29/14. 
Nuh milleti: 9/70; 11/89; 13/9; 25/37; 50/12; 51/46; 53/52, 53; 
54/90. 
 

O 
Oğulluk (evlatlık): 4/23; 33/4, 5. 
Organlar kıyamette şahitlik yapacaklar: 24/24; 36/65; 
41/20, 23. 
Orta yolu tutmak: Bkz. işlerde orta yolu tutmak. 
Oruç: 2/183, 185, 187. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Muhammed (as)’a vahyin Allah’tan gelmesi: 2/118; 3/44; 
4/163, 165; 6/7, 9, 19, 50, 91, 93; 10/15, 20, 109; 11/49; 
12/102, 109; 13/30; 16/123; 17/39; 21/45, 108; 29/45; 33/2; 
35/31; 38/70; 39/55; 41/6; 42/3, 51, 52; 53/4, 10; 72/1. 
Muhammed (as)’ı Allah’ın kınadığı yerler: 8/67, 68; 9/43, 
113, 114; 33/37; 66/1; 80/1, 11. 
Muhammed (as)’ın ahlakı ve O’na verdiği husu-siyetler: 
3/159; 4/113; 6/50; 7/157, 158, 184; 8/33; 9/61, 128; 10/15; 
11/2; 12/103; 18/6, 110; 21/107; 22/67; 25/1, 56; 26/218, 219; 
27/79; 33/6, 28, 30, 40, 45, 48, 50, 53; 34/46; 38/86; 42/52; 
43/29, 41, 43; 46/9; 48/1, 2, 8, 29; 50/45; 52/29, 48; 53/2, 3, 
56; 62/2; 66/1, 5; 68/2, 6; 69/40, 42; 72/23; 73/1, 15; 74/1; 
81/24; 87/6, 8; 90/1, 2; 93/3, 8; 94/1, 4; 108/1, 3. 
Muhammed (as)’ın Allah tarafından teselli ve takviyesi: 
3/176; 5/41, 48; 6/10, 33, 35; 10/65; 11/12, 120; 12/110; 
13/19, 32; 15/88, 97, 99; 16/127, 128; 18/6; 20/130; 21/21, 
109; 22/42, 44; 25/31; 26/3; 27/70; 28/85; 30/60; 31/23; 
34/43, 30; 35/4, 8, 25; 36/7, 11, 76; 37/171, 175, 178, 179; 
38/17; 39/36; 40/55, 77; 41/43; 43/6, 43, 45, 83; 44/59; 46/35; 
51/52, 55; 52/48; 68/48; 70/5; 73/10, 19. 
Muhammed (as)’ın peygamber olarak gönderil-mesi: 
2/119, 129, 151, 152, 252; 3/61, 79, 81, 144; 4/105, 170, 174; 
5/67, 99; 6/14, 19; 7/158; 9/33; 23/68, 69; 27/91, 92, 93; 
35/24, 42; 36/13; 48/28; 61/6; 62/2, 4; 94/1, 8; 98/1, 4. 
Muhammed (as)’ın peygamberliğini destekleyen 
hususlar: 2/119, 120, 151, 252; 3/61, 62, 81, 108, 164, 183, 
184; 4/79, 80, 113, 166, 170; 5/15, 19; 6/8, 11, 26, 35, 51, 66, 
67, 92; 7/158, 184, 188, 203; 9/33, 128, 129; 10/15, 41, 43, 
104, 108; 11/2, 12, 14, 35, 101, 120; 12/108; 13/7, 27, 30, 36, 
38, 40, 43; 14/1; 15/89, 94; 16/2, 43, 44, 64, 82, 89, 103; 
17/46, 47, 105; 18/110; 19/97; 21/3, 5, 7, 107; 22/49; 23/70, 
73; 25/1, 7, 10, 56, 57; 26/193, 194; 28/44, 46, 85, 87; 29/18; 
30/52, 53; 33/40, 45, 46, 48; 34/28, 46, 47, 150; 35/22, 26, 
31; 36/3, 6; 38/65, 70, 86; 40/78; 42/7, 51; 43/43, 88, 89; 
45/18; 46/9; 47/2; 48/8, 28, 29; 51/50; 52/29, 31; 53/1, 18; 
57/9; 61/6, 9; 62/3; 63/1; 65/10, 11; 67/26; 68/47, 52; 73/15; 
74/1, 2; 79/45; 96/1, 5; 98/2, 3. 
Mukaddes kitaplar: 2/78, 113, 121; 3/73, 113, 114; 13/38; 
29/46. 
Musa (as): 2/51, 53, 55, 60, 61, 67, 87, 92, 108, 136, 246, 
248; 3/84; 4/153, 164; 5/20, 22, 24; 6/84, 91, 154; 7/103, 104, 
115, 117, 122, 127, 128, 131, 134, 138, 142, 143, 144, 148, 
150, 154, 155, 159, 160; 10/75, 77, 80, 81, 83, 87, 88; 11/17, 
96, 110; 14/5, 6, 8; 17/2, 101; 18/60, 66; 19/51; 20/9, 11, 17, 
19, 36, 40, 49, 57, 61, 65, 67, 70, 77, 83, 86, 88, 91; 21/48; 
22/44; 23/45, 49; 25/35; 26/10, 43, 45, 48, 52, 61, 63, 65; 
27/7, 9, 10; 28/3, 7, 10, 15, 19, 20; 28/30, 31, 36, 37, 38, 43, 
44, 48, 76; 29/39; 32/23; 33/7, 69; 37/114, 120; 40/23, 26, 27, 
37, 53; 41/45; 42/13; 43/47; 46/12, 30; 51/38; 53/36; 61/5; 
79/15; 87/19. 
Müellefe-i kulûb (kalbleri İslâm’a ısındırılmak istenenler): 
9/60. 
Mülk edinme: 2/29; 8/1, 41; 9/111; 10/55, 56; 
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Rehin: 2/283, 284. 
Ress ashabı: 25/38; 50/14. 
Riba: 2/275, 279; 3/130; 4/161. 
Riya: 2/246, 264; 4/38; 8/84. 
Ruh: 3/145, 185; 6/70; 7/28; 17/85; 21/35; 29/57; 31/34; 32/9; 
69/8, 25, 27; 82/1, 5; 91/1, 10. 
Ruhbanlık: 5/82; 9/31, 34; 24/36, 38; 57/27. 
Ruhbanlık ve ona uymayan hıristiyanlar: 57/27. 
Rum: 30/2, 3, 4. 
Rüya: 12/5, 43, 100; 17/60; 37/105; 48/27. 
Rüzgar: 2/164, 266; 3/117; 7/57; 10/22; 14/18; 15/22; 17/168; 
18/45; 21/81; 22/31; 24/43; 25/48; 27/63; 30/46, 51; 32/27; 
33/9; 34/12; 35/9; 42/33; 45/5; 46/24, 25; 51/41, 42; 54/19, 
20; 69/6, 7. 
 

S 
Sabâ melikesi: 27/29, 34, 42, 43. 
Sabiîler: 2/62; 5/69; 22/17. 
Sadakalar ve zekat: Bkz. zekat ve sadakalar. 
Safâ: 2/158. 
Salih (as): 7/73, 79; 11/61, 68; 26/141, 159; 27/45, 53; 54/23, 
31; 91/11, 15. 
Samirî: 20/87, 88, 95, 96. 
Savaş: 2/156, 158, 168, 191, 193, 200, 216; 4/71, 76, 77, 84, 
90, 91; 8/49, 65, 66; 9/20, 24, 29, 38, 42; 39/10; 41/34, 35. 
Savaş esirleri: 8/67, 71. 
Savaş yöntem ve taktikleri: 4/71, 94, 104; 8/15, 18, 58, 61, 
64, 67, 68; 5/33, 34; 16/92, 94. 
Savaşta Allah’ın yardımı: 2/124, 125, 249; 3/13, 110, 111, 
121, 128, 160; 8/9, 10, 13, 19, 42, 43, 45, 62; 9/25, 26; 
10/103; 30/4, 5, 47; 33/9, 25, 26, 27, 47, 57. 
Savaşta bozguncular: 4/72, 73, 88, 91; 9/38, 57, 81, 84, 86, 
89, 91, 96, 111; 33/9, 21. 
Savaşta namaz: 4/101, 103. 
Savaştan kaçmak: 8/15, 16. 
Savaştan sorumlu tutulmayanlar: 24/61; 48/17. 
Sayha (korkunç ses ve sarsıntı): 23/41; 29/37, 40; 30/25; 
36/28, 29, 49, 53; 50/41, 42; 54/31. 
Selam: 6/127; 8/61; 10/9, 10; 13/24; 19/62; 21/102; 25/63; 
33/44; 39/73; 56/26. 
Semûd kavmi: 69/1, 7; 51/43, 46. 
Semûd milleti: 7/73; 9/70; 11/61, 68, 95; 13/9; 17/59; 22/44; 
25/38; 27/45; 29/38; 40/30, 31; 50/14; 53/50, 51; 69/4, 5; 
91/11. 
Sidre-i Müntehâ: 53/14, 16. 
Sihir: Bkz. Büyü. 
Sorumluluk: 2/134, 139, 141, 281; 3/25, 30, 115, 195; 4/84, 
110, 123; 6/132, 164; 9/105; 10/30, 41, 52; 11/112; 16/111; 
17/13; 21/94; 24/54; 30/44; 36/54; 37/39; 39/70; 40/17, 40; 
41/46; 42/15; 45/14, 21, 28; 46/19; 52/16, 21; 53/31, 39; 66/7; 
74/38; 99/7, 8; 101/6, 9. 
Sûr: 6/73; 20/102; 27/15, 16, 19, 27, 38; 36/51; 39/68, 79, 81. 
Süleyman (as): 2/102; 4/163; 6/84; 21/81, 82; 27/15, 44; 
34/12, 14, 15, 21; 38/30, 40. 
Süt anneler: 2/233. 
 

Ş 
Şahitler: 2/154, 181, 282, 283; 3/169, 170, 171; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ö 
Ödünç vermek: 2/24, 282; 5/12; 57/11, 18; 64/13. 
Öfke: 3/119, 134; 9/15, 120; 22/15; 48/29. 
Ölçüyü tartıyı tam tutmak: 6/152; 7/85; 11/84, 85; 26/182; 
55/8, 9. 
Ölüm: 3/143; 4/78; 21/34, 35; 62/8; 67/2; 69/8. 
Ölümden sonra tekrar dirilme: 2/28, 56, 243, 259, 260; 
6/36; 7/14, 57, 167; 11/7; 13/5; 15/36; 16/21, 38; 17/49, 51, 
98; 19/15, 33, 66; 20/55; 22/5, 7; 23/16, 37, 82, 100; 26/87; 
30/56; 31/28; 35/9; 36/32, 79, 83; 37/16, 144; 41/39; 42/9, 29; 
50/15; 56/48, 50; 58/6, 18; 64/7; 72/7; 75/3, 4, 36, 40; 83/4. 
Örtünme: 24/30, 31, 60; 33/32, 33, 53, 55, 59. 
 

P 
Peygamberimizin bazı özellikleri: 5/11; 8/1, 5, 8, 30, 41; 
9/40, 61; 15/87, 99; 17/1, 90, 96; 22/15, 52, 53; 24/11, 16, 63; 
25/52; 27/79, 81; 33/6, 28, 34, 38, 39, 50, 53, 56, 60, 62; 
40/77, 78; 48/28, 29; 49/1, 5; 59/6, 7; 66/1, 5; 73/1, 9, 20. 
Peygamberimizin peygamberliği: 2/119, 252; 6/14, 19, 48; 
3/62, 79, 144, 159; 4/105, 106; 5/67, 99; 7/158; 11/2; 13/7; 
16/64, 89; 17/54; 18/110; 21/107; 22/49; 25/56; 27/91, 93; 
33/40, 45, 47; 34/28; 35/24; 36/2, 6, 69, 70; 38/65, 70; 42/6; 
46/9; 48/8, 9; 94/1, 8. 
Peygamberimizin şahsiyeti: 2/146; 3/31, 32, 132, 152; 4/41, 
59, 64, 65, 69, 80, 81, 113; 5/49, 50; 6/104, 105, 107; 7/157, 
188; 8/20, 46; 9/58, 59, 61, 62, 63, 128; 10/94, 95; 15/6, 8; 
17/47, 48, 73, 77; 18/6, 28; 21/36, 41, 43, 45, 46; 22/42, 43; 
24/51, 56, 63; 25/41, 44, 77; 26/215, 216; 28/44, 47; 29/48; 
32/3; 33/6, 33, 36, 57, 69, 71; 37/35, 39; 41/6; 42/15; 46/35; 
47/33; 48/10, 17; 52/31, 48; 57/28; 58/5, 8, 9, 20, 21; 59/7; 
60/12; 62/2; 64/12; 68/1, 7, 51; 72/18, 24; 88/21, 22; 111/1, 5. 
Peygamberler: 2/87, 98, 253, 285; 3/144, 179, 183, 184, 
194; 4/136, 150, 152, 164, 165, 171; 5/12, 19, 32, 75, 109; 
6/10, 34, 61, 124, 130; 7/35, 37, 43, 53, 101; 9/70; 10/13, 21, 
74, 103; 11/59, 69, 77, 81, 120; 12/110; 13/32, 38; 14/9, 11, 
13, 44, 47; 16/35; 17/77; 18/106; 21/41; 22/75; 23/44, 51; 
25/37; 29/31, 33; 30/9, 47; 34/45; 35/1, 4, 25; 38/14; 39/71; 
40/22, 50, 51, 70, 78, 83; 41/14; 43/43, 45, 80; 46/9, 35; 
50/14; 57/19, 21, 25, 27; 58/21; 59/6; 65/8; 77/11. 
Peygamberler gaybı bilmez: 6/50; 7/188; 10/20; 11/31, 133. 
Peygamberler ücret istemezler: 10/72; 11/29, 51; 12/104; 
25/57; 26/109, 127, 145, 164, 180; 34/47; 42/23. 
Peygamberlik davasında olanlar: 6/93. 
Putlara tapanlar: 4/50, 52, 117; 5/60; 6/71, 136, 139; 7/37, 
189, 190, 191, 198; 9/1, 5; 10/17; 12/106, 108; 14/28, 30; 
16/56, 75, 76, 86, 88; 17/56, 57; 18/102; 19/81, 82; 22/12, 13, 
73; 25/3; 29/25, 68; 34/21; 35/13, 14, 40; 36/74, 75; 53/19, 
25. 
 

R 
Ramazan ayı: 2/185. 
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Ü 
Ümit ve ümitsizlik: 12/87; 15/55, 56; 30/36, 37; 39/53. 
Ümmetler: 2/158, 213; 7/34; 10/19, 47, 49. 
Üstünlük: 4/95, 96; 6/123, 129, 165; 16/75, 76; 17/21; 21/72, 
73; 33/66, 68; 34/31, 33. 
 

V 
Vahiy: 2/2, 4, 87, 118, 213; 4/163, 165; 6/7, 9, 91, 93; 10/47; 
12/109; 13/7, 38; 17/95; 21/2; 31/27; 40/70; 42/51; 92/14, 16. 
Vasiyyet: 2/180, 182; 4/9, 11, 12; 5/106, 107. 
Velî edinmek: 3/118; 4/33, 144; 5/51, 55, 58; 9/71; 33/6; 
60/1, 7, 9. 
 

Y 
Yağmur: 7/57; 13/17; 16/10; 21/30; 22/63; 23/18; 25/53; 
27/58; 31/34; 35/12; 39/21; 42/28; 43/11; 50/9; 55/19; 57/20. 
Yahudiler: 2/62, 75, 80, 89, 91, 93, 96, 100, 104, 111, 113, 
116, 118, 120, 135, 140, 146, 159, 174; 3/21, 23, 24, 52, 54, 
67, 77, 78, 112, 181, 184, 199; 4/46, 51, 55, 60, 105, 107, 
109, 151, 153, 157, 159, 161, 163; 5/18, 41, 45, 51, 62, 64, 
68, 69, 82; 6/90, 114, 146; 7/156, 159, 169; 9/30, 31, 34; 
16/118; 19/37; 58/26. 
Yahya (as): 3/38, 41; 19/2, 15; 21/89, 90. 
Yakub (as): 2/132, 133, 136, 140; 3/84, 93; 4/163; 6/84; 
11/71; 19/6, 49, 58. 
Ye’cûc ve me’cûc: 18/94, 21/96. 
Yeğûs: 71/23. 
Yemin: 2/224, 225; 5/89; 16/92, 94; 48/10; 66/2; 68/10. 
Yemin keffareti: 5/89. 
Yiyecekler ve gıdalar: 2/168, 172, 173; 3/93, 94; 4/160; 5/1, 
3, 4, 5, 87, 88, 93, 96, 118, 119, 121, 140, 142, 146, 150; 
10/59; 16/66, 67, 114, 115; 22/28, 30. 
Yolcu namazı: Bkz. misafir namazı. 
Yolculuk: 8/41; 9/60; 17/26; 2/177. 
Yûnus (as): 6/86, 87; 10/98; 37/139, 148; 21/87, 88. 
Yûsuf (as): 12/3, 104; 40/34. 
 

Z 
Zafer: 3/13, 110, 111, 121, 128; 8/19, 42, 45; 33/26, 27. 
Zakkum ağacı: 37/62, 66; 44/43; 56/53. 
Zan: 6/116; 10/36; 49/12. 
Zebaniler: 44/47, 50; 66/6; 74/31; 78/21; 96/18. 
Zebûr: 3/184; 4/163; 16/44; 17/55; 21/105; 26/96; 35/25; 
54/43, 52. 
Zekat ve sadakalar: 2/43, 83, 110, 177, 215, 254, 263, 265, 
267, 270, 274, 277; 3/92, 134; 4/38, 77, 162; 5/12, 55; 6/141; 
7/156; 8/3; 9/5, 11, 18, 58, 60, 67, 71, 75, 79, 99, 103, 104; 
13/22, 23; 14/31; 17/26; 19/31, 55; 21/73; 22/35, 41, 78; 23/4; 
24/37, 56; 25/67; 27/3; 30/39; 31/4; 32/16; 33/33; 34/39; 
35/29; 36/47; 41/7; 51/19; 57/7, 18; 58/13; 63/10, 11; 64/16, 
18; 69/30, 34; 70/24, 25; 73/20, 24; 93/10, 11; 98/5; 107/7. 
Zekatın verileceği yerler: 9/60. 
Zekeriyya (as): 3/18, 19, 25, 41, 57; 6/85; 19/2, 10; 21/89. 
Zenginliğiyle şımaranın sonu: 18/32, 44; 28/76, 82. 
Zeyd ve Zeyneb: 33/5; 37/69. 
Zıhâr: 33/4; 58/2, 4. 
Zina: 4/15, 25; 17/32; 24/2, 10; 25/68, 69; 33/30; 65/1. 
Ziraat: 6/141; 13/4; 16/10, 11; 32/27, 42; 20/56, 63, 66. 
Zulüm: 4/148; 42/40; 51/59. 
Zühd: 2/207; 4/66, 68; 22/34; 61/10, 13. 
Zülkarneyn: 18/83, 98. 
Zülkifl (as): 38/48. 
Zünnûn (Yûnus as): 21/87. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4/69, 135; 5/8; 9/52; 22/58; 25/72; 33/23; 47/4; 70/33, 35. 
Şahsi sorumluluk: 5/105; 6/31, 104, 164; 10/108; 16/25; 
17/15; 27/74, 75; 34/25, 50, 52; 35/18; 39/7; 48/4, 5; 53/38; 
81/14. 
Şarap: 2/215, 219; 5/90, 91; 47/15. 
Şefaat etmek: 2/255; 4/85; 10/3; 19/85, 87; 20/109; 21/28; 
34/23; 40/18; 43/86; 82/19. 
Şehitler: 2/154; 3/169; 4/69. 
Şehitler ve Allah’ın onlara hazırladıkları: 2/154; 3/157, 158, 
169, 171, 174, 195; 4/69, 74; 9/111; 22/58, 59; 47/4, 6. 
Şeytan ve insan: 4/118, 119; 7/27, 30, 200, 202; 14/22; 
16/99, 100; 17/61, 65; 24/21; 29/38; 34/20, 21; 35/5, 6; 38/71, 
85; 41/6; 43/36, 37, 38; 38/62; 47/25; 58/19; 59/16, 17. 
Şeytanın ademoğluna düşman oluşu: 2/168, 169, 268; 
4/119, 121; 5/91; 7/27; 14/22; 43/36. 
Şeytanın gayb haberlerini çalmaya çalışması: 15/17; 37/7, 
11; 67/5; 72/8, 10. 
Şeytanın kovulması: 2/34; 7/11, 12, 18; 15/28, 36, 40, 42; 
38/71, 85; 41/117, 119. 
Şeytanlar: 2/102; 4/118, 119, 120; 7/12, 18; 15/16, 18; 16/98, 
100; 17/27, 53; 18/50, 51; 19/68, 72; 25/29; 35/6; 36/60, 62; 
37/6, 10; 41/25; 43/37, 39; 58/10; 59/15, 16; 67/5. 
Şiir ve şairler: 26/221, 227; 36/69; 37/35, 36. 
Şuayb (as): 7/85, 93; 11/84, 95; 26/176, 191; 29/36, 37. 
Şükür: 2/52, 56, 152, 158, 172, 185, 243; 3/123, 144, 145; 
4/147; 5/6, 89; 6/53; 7/10, 17, 58, 144, 189; 8/26; 10/22, 60; 
12/38; 14/5, 7, 37; 16/14, 78, 114, 121; 17/3, 19; 21/80; 
22/36; 23/78; 25/62; 27/19, 40, 73; 29/17; 30/46; 31/12, 14, 
31; 32/9; 34/13, 15, 19; 35/12, 30, 34; 36/35, 73; 38/73; 39/7, 
66; 40/61; 45/12; 46/15; 54/35; 56/70; 64/17; 67/23. 
 

T 
Tâğût (azgın ve sapkınlar): 2/256, 257; 4/51, 60, 76; 5/60; 
16/36; 39/17. 
Taklitçilik: 5/104; 7/28, 38; 9/30, 65; 10/78; 21/53; 31/21; 
42/74; 43/22, 23. 
Talak (boşama): 2/225, 228, 233, 236, 237, 241, 242; 4/19, 
21; 33/49; 58/3, 4; 65/1, 2, 4, 7. 
Tâlût: 2/247. 
Tebük seferi: 9/38, 39, 81, 83, 90, 96, 102, 117, 118; 57/7. 
Teheccüd namazı: Bkz. gece namazı. 
Temizlik ve temizlenmek: 2/222; 3/42; 5/6; 8/11; 56/79; 
74/4. 
Terazi ve ölçeği doğru tutmak: 6/152; 7/85; 11/83; 17/35; 
26/181, 182; 55/9. 
Tesettür: 24/30, 31, 60; 33/32, 33, 53, 55, 59. 
Tevbe: 2/160; 3/86, 90, 135, 136; 4/17, 18, 26, 110; 5/39, 40; 
7/135; 9/104, 112; 11/3, 5; 17/25; 19/60; 25/70, 71; 39/54, 59; 
43/25; 66/8; 85/10. 
Tevekkül: 3/159; 4/81; 5/11; 8/61; 9/51, 129; 10/85; 11/56; 
25/58, 75; 26/216, 217; 27/79; 33/3, 48; 39/36, 38; 58/110; 
64/13; 65/3; 73/9. 
Tevrat: 3/3; 4/48, 65, 93; 5/43, 44, 46, 110; 6/157; 9/111; 
21/105; 40/54; 46/12; 61/6; 62/5. 
Teyemmüm: 4/43; 5/6. 
Tûr: 2/63, 93; 4/154; 19/52; 20/80; 23/20; 28/44, 
46; 52/1; 95/2. 
Tübba’ milleti: 44/37; 50/14. 
 

U 
Uhud savaşı: 3/120, 122, 140, 144, 155, 157, 162, 165, 166, 
168, 172. 
Umre: 2/158, 195. 
Uzeyr (as): 9/30. 
Uzza: 53/19, 20. 
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1 FATİHA SURESİ 
Kur'an-ı Kerîm'in ilk suresi. Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 âyettir. 27 kelime, 140 
harftir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir. 
Fâtiha, "açılacak şeylerin başı, ilk açılacak yer" demektir. Mukabili "hâtime"dir. Bu sûreye, Allah kelâm ının başında bulunduğu 
yahut namazda ilk okunan sûre veya tümüyle ilk inen sûre olarak Fâtiha sûresi denilmiştir. Resulullah (a.s) şöyle buyurmuştur: 
"Allah Tevrat'ta da İncil'de de Ümmu'l-Kur'ân (Kur'ân'ın anası olan Fatiha sûresi) gibisini indirmemiştir. es-Seb'ul-Mesani odur. 
Yüce Allah da buyuruyor ki o, benim ile kulum arasında ikiye pay edilmiştir. Kuluma da istediği verilecektir."1 

      Kovulmuş الرِجيِم şeytandan ِمن الشَّيطَاِن  Allah’a ِباللَِّه sığınırımَأعوذُ
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. 

    Rahim olan الرِحيم  Rahman الرحمِن   Allah’ın اللَِّه Adıylaِبسِم 
1) Rahman (esirgeyen), Rahim (bağışlayan) Allah’ın adıyla… 

دمالْحHamd ِللَِّه Allah içindir بر Rabbi الَِمنيالْع alemlerin   
2) Hamd, alemlerin Rabbi Allah içindir. 

    Rahim’dir الرِحيِم Rahman’dırالرحمِن
3) Rahman’dır, Rahim’dir. 

    Din الدين gününün  يوِم malikidirماِلِك
4) Din gününün malikidir. 

اكِإيYalnız sana نَع دبibadet eder اكِإيو ve yalnız senden تَِعيننَس yardım dileriz    
5) Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. 

    doğru الْمستَِقيمyola  الصراطَ Bizi iletاهِدنَا
6) Bizi doğru yola ilet! 

 gazaba  الْمغْضوِب علَيِهمdeğil غَيِر  Kendilerine  علَيِهمnimet verdiklerinin َأنْعمتَ  الَِّذينyoluna ِصراطَ
uğrayanların الِّينلَاالضوve sapanlarınkine    

7) Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna; gazaba uğrayanların ve sapanlarınkine değil… 
Amin: “Allah’ım kabul et” anlamındadır. “Fatiha’yı okumayanın namazı yoktur;”2 bu nedenle her müslümanın, hangi ırktan olursa 
olsun fatihayı öğrenmek için bütün gücünü kullanması gerekir. 
 
 
 
 
 

Cüz 1 – Sure 1                                               Fatiha Suresi                                               Sayfa  … 
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2 BAKARA SÛRESİ 
Kur'an-ı Kerîm'in 2. ve en uzun suresi ve Medine'de ilk nazil olan suredir. 286. ayeti oldu ğu için tamamlanması onbir 
yıl sürmüştür. Ayet sayısı 286, kelimeleri 6120, harfleri 25500’dır. Ayrıca bu sûre -müfessîrlerden bir k ısmına göre- 
bine yakın haber, sekizyüzden fazla emir, dokuzyüze yakın yasak kapsamaktadır. Ona “Bakara” denilmesinin sebebi, 
Mûsâ (a.s)’ın, bir sığır kurban edilmesi için verdiği emrin, İsrailoğulları tarafından savsaklanması ve yerine 
getirilmemesiyle ilgili kıssanın bu sûrede anlatılmış olmasıdır. Çünkü “Bakara” kelimesi, erkek olsun dişi olsun, çift 
süren, su dolaplarını döndüren, araba çeken ve benzeri işlerde kullanılan sığıra verilmiş bir isimdir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman (esirgeyen), Rahim (bağışlayan) Allah’ın adıyla… 

    Mim  مLam لElifا
1) Elif, Lam, Mim.1 
Elif Lam Mim. Kur'ân-ı Kerîm'in yüzondört sûresinden yirmi dokuzu bu tür harflerle başlar. Bu harflere "Hurufu Mukattaa" denir. Yirmi dokuz 
sûrenin başında gelen bu harfler 14 tanedir. Hurufu mukattaa denilen bu harflerin gerçek manasını ancak Allah (c.c.) bilir.2 

ذَِلكbu الِْكتَاب  kitap لَا olmayan بير hiçbir şüphe ِفيِه Kendisinde ىده hidayettir  تَِّقينِللْم muttakiler için    
2) Kendisinde hiçbir şüphe olmayan bu kitap (Kur’an), muttakiler için hidayettir. 

الَِّذينO kimseler ki ْؤِمنُوني iman ederler ِبِبالْغَي gayba  ونِقيميو dosdoğru kılarlar َلَاةالص namazı و  Veاِمم  şeylerden deقْنَازر  
rızıklandırdığımız مه kendilerini  نِفقُونيinfak ederler    

3) O kimseler ki (muttekiler) gayba iman ederler, namazı3 dosdoğru kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden 
de infak ederler. 

و Veالَِّذين  onlar ki ْؤِمنُوني iman ederler ا ُأنِْزَلِبم indirilene كِإلَي sana و veا ُأنِْزَلمindirilenlere ِلكقَب ِمن  senden önce  
  kesin olarak  inanırlar يوِقنُونonlar  همahirete de وِبالْآِخرِة

4) Ve onlar ki sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler, onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. 
ُأولَِئكİşte onlar لَىع  üzeredirlerىده bir hidayet ِهمبر ِمن Rablerinden  ُأولَِئكو işte مه  onlarونفِْلحالْم kurtuluşa erenlerdir    

5) İşte onlar, Rablerinden bir hidayet üzeredirler; işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 
İbn Cerir'in Mücahid'den rivayetle tahric ettiklerine göre Bakara Sûresinin ilk beş âyeti mü'minler, onlar ı takip eden iki âyeti kâfirler, ondan  sonraki   
13  âyet de münafıklar hakkında nazil olmuştur.4 
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  hastalık vardır مرض Onların kalplerinin قُلُوِبِهمiçinde ِفي
مهادفَزonların artırmıştır اللَّه Allah da اضرم hastalıklarını  
ملَهوonlar için ذَابع Bir azap vardır  َأِليم çok acıklıا كَانُواِبم   

ötürü ونكِْذبي Yalanlamalarından  
10) Onların kalplerinin içinde hastalık vardır. Allah da 
onların hastalıklarını artırmıştır. Yalanlamalarından ötürü 
onlar için çok acıklı bir azap vardır. 

و Veِإذَا  zamanِقيَل denildiği ملَه onlara والَا تُفِْسد fesat 
çıkarmayın ِضِفي الَْأر yeryüzünde قَالُوا derler اِإنَّم ancak  

ننَحBiz ونِلحصم ıslah edicileriz    
11) Ve onlara: “Yeryüzünde fesat çıkarmayın!" denildiği 
zaman: “Biz ancak ıslah edicileriz" derler. 

  fesatçıdırlar الْمفِْسدونonlar   همDoğrusu  ِإنَّهمDikkat edin َألَا
و veلَِكن ne var ki ونرشْعلَا ي farkında değiller   

12) Dikkat edin! Doğrusu onlar fesatçıdırlar; ve ne var ki 
farkında değiller. 
“Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiğinde, Biz ancak ıslah 
edicileriz, derler." Âyetinde her ne kadar kıyamete kadar gelecek 
münafıklar kastedilmekte ise de Hz. Peygamber zamanında yaşamış 
münafıklar hakkında inmiştir.5 

و Veِإذَا  zamanِقيَل Denildiği ملَه onlara آِمنُوا İman edin  
 Biz َأنُْؤِمنDerler  قَالُوا İnsanların النَّاسİman ettiği  آمنgibi كَما

iman eder miyiz اكَم gibi نآم İman ettiği  اءفَهالس O 
akılsızlarınَألَا Dikkat edin مِإنَّه Doğrusu onlar مه   اءفَهالس 

akılsızların ta kendileridir لَِكنو  ve ne var ki  لَا 
ونلَمعيBilmiyorlar   

13) Ve onlara: “İnsanların iman ettiği gibi iman edin" 
denildiği zaman: “Biz o akılsızların iman ettiği gibi iman 
eder miyiz?" derler. Dikkat edin! Doğrusu onlar akılsızların 
ta kendileridir; ve ne var ki bilmiyorlar. 

و Ve ِإذَا zamanلَقُوا karşılaştıkları الَِّذين  edenlerleنُواآم İman   
 Başbaşa kaldıklarındaخَلَوا  ِإذَاise  وİman ettik  آمنَّا Derlerقَالُوا
  Şüphesiz biz  ِإنَّا derler قَالُوا şeytanları ile شَياِطيِنِهمile ِإلَى
كُمعمSizinle beraberiz اِإنَّم Sadece ننَح Biz ِزُئونتَهسم alay 

edicileriz    
14) Ve iman edenlerle karşılaştıkları zaman: "İman ettik” 
derler, şeytanları ile başbaşa kaldıklarında ise: “Şüphesiz 
biz sizinle beraberiz; biz sadece alay edicileriz" derler. 
Bu ayet-i kerimenin Abdullah b. Übeyy ile münafık arkadaşları hakkında 
nazil olduğunu kaydederler. Bu münafık önce Ebû Bekir, Ömer ve Ali'yi 
(r.anhum) yüzlerine karşı övmüştü. Daha önce de onlar hakkında kendi 
arkadaşlarına: "Bu kıt akıllıları sizler nasıl savıp gönderdiğime dikkat 
edin!" demişti. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu.6 

اللَّهAllah ِزُئتَهسي alay eder ِبِهم onlarla و Veدمي mühlet verir 
مه kendilerine ِفي içerisinde اِنِهمطُغْي azgınlıkları  

ونهمعيbocalar bir halde   
15) Allah onlarla alay eder ve azgınlıkları içerisinde bocalar 
bir halde kendilerine mühlet verir. 

لَِئكُأوİşte onlar اواشْتَر الَِّذين satın alan kimselerdir  
  kar getirmedi فَما رِبحتْ hidayete karşı ِبالْهدى sapıklığıالضلَالَةَ
متُهارِتجAlış verişleri ا كَانُوامو Ve olmadılar تَِدينهم  Doğru 

yolu bulanlardan   
16) İşte onlar, hidayete karşı sapıklığı satın alan kimselerdir. 
Alış verişleri kâr getirmedi ve doğru yolu bulanlardan 
olmadılar. 
(*)İman karşılığında küfrü, hidayet, Kur'an, nur dosdoğru yol karşılığında 
da sapıklığı, batılı, karanlığı ve çıkmaz yolu alan her kimse için ceza ve 
ikab söz konusudur. Çünkü böyle yapanlar sermayelerini kaybetmiş 
olurlar. Onların sermayeleri ise sahip oldukları selim fıtrat ve gerçekleri 
idrak etmek için akli yetenektir. Bilindiği gibi insanlar bütün sermayesini 
yitiren ve her hangi bir ticarette yaptığı zararı telafi edemeyen, zarar eden 
taciri ahmak ve anlayışı kıt olmakla nitelendirir. İşte münafıkın durumu da 
aynen böyledir. 

 

مهِذرنت لَم اَم مهتذَرَء اَن ِهملَيآٌء عووا سكَفَر الَ ِانَّ الَِّذين 
 ختم اُهللا علَى قُلُوِبِهم وعلَى سمِعِهم وعلَى (6)يؤِمنونَ 

 ِظيمع ذَابع ملَهةٌ واوِغش اِرِهمص(7)اَب ناِس مالن ِمنو 
 ِمِننيؤِبم ما همِم اْالَِخِر ووِبالْيا ِباِهللا ونقُولُ اَمونَ (8)ياِدعخي 

 (9)وما يخدعونَ ِاالَّ اَنفُسهم وما يشعرونَ  ِذين اَمنوا اَهللا والَّ
 ملَها وضراُهللا م مهادفَز ضرم ا  ِفى قُلُوِبِهمِبم اَِليم ذَابع

 وِاذَا ِقيلَ لَهم الَ تفِْسدوا ِىف اْالَرِض (10)كَانوا يكِْذبونَ 
نحا نمونَ   قَالُوآ ِانِلحصونَ (11)مفِْسدالْم مه مهاَآل ِان 

 وِاذَا ِقيلَ لَهم اَِمنوا كَمآ اَمن الناس (12)ولَِكن الَ يشعرونَ 
اَنؤِمن كَمآ اَمن السفَهآُء اَآل ِانهم هم السفَهآُء ولَِكن الَ  قَالُوآ 

اَمنوا قَالُوآ اَمنا وِاذَا خلَوا ِالَى  وا الَِّذين  وِاذَا لَقُ(13)يعلَمونَ 
 اَُهللا (14)شياِطيِنِهم قَالُوآ ِانا معكُم ِانما نحن مستهِزؤنَ 

 اُولَِئك (15)يستهِزئ ِبِهم ويمدهم ِفى طُغياِنِهم يعمهونَ 
رِبحت ِتجاَرتهم وما كَانوا   ِبالْهدى فَما الَِّذين اشتروا الضالَلَةَ

 ِدينته(16)م  
ِإنMuhakkak ki الَِّذين  kimseleriواكَفَر  kafir olan اءوس birdir  

 ِهملَيعkendileri için متَهَأَأنذَر uyarsan da مهتُنِذر لَم َأم uyarmasan 
da ْؤِمنُونلَا ي iman etmezler   

6) Muhakkak ki kafir olan kimseleri uyarsan da uyarmasan 
da kendileri için birdir; iman etmezler. 

خَتَمmühürlemiştir اللَّه Allah لَىع  üzeriniقُلُوِبِهم onların 
kalplerinin و  Veلَىع  üzerini ِعِهممس kulaklarını و  veلَىع  
üzerinde deاِرِهمصَأب Gözlerinin  ٌةِغشَاو perde vardır و  Ve 

ملَهonlar için vardır ذَابع bir azap ِظيمع çok büyük    
7) Allah onların kalplerinin üzerini ve kulaklarını 
mühürlemiştir; ve gözlerinin üzerinde de perde vardır. Ve 
onlar için çok büyük bir azap vardır. 
İbn Abbâs Bakara 6 âyetinin Hz. Peygamber zamanında Medine 
civarında bulunan Yahudiler hakkında inmiş olduğunu söylemektedir. 
Onlar, Hz. Muhammed'in, Allah'ın onlara ve bütün insanlara gönderdiği 
son elçi olduğunu herkesten daha iyi bildikleri halde onu (herkesten önce 
tasdik edip ona iman etmeleri gerekirken tam tersine) onu yalanladıkları 
için onları azarlamak ve suçlamak üzere Allah Tealâ bu âyeti 
indirmiştir.180 

و Ve النَّاِس ِمنinsanlardan نم öyleleri de vardır ki  
  gününe ِبالْيوِمVe وAllah’a  ِباللَِّه biz iman ettik آمنَّا Derlerيقُوُل
  onlar همhalbuki değillerdir  ماve  وahiret الْآِخِر

ْؤِمِنينِبمmü’min    
8) Ve insanlardan öyleleri de vardır ki: “Biz Allah'a ve 
ahiret gününe iman ettik" derler ve halbuki onlar mü'min 
değillerdir. 
Müfessirler, bu âyet-i kerimenin münafıklardan bir topluluk hakkında 
indiğinde ve bu âyette zikredilen sıfatların münafıkların sıfatı olduğunda 
ittifak etmişlerdir.181  

ونخَاِدعيAldatmaya çalışıyorlar اللَّه Allah’ı نُواآم الَِّذينو Ve 
iman edenleri ونعخْدا يمو oysa aldatmıyorlar ِإلَّا başkasını  

مهَأنفُسKendilerinden ونرشْعا يمو da farkında değiller   
9) Allah’ı ve iman edenleri aldatmaya çalışıyorlar; oysa 
kendilerinden başkasını aldatmıyorlar da farkında 
değiller... 
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           بذَه لَهوا حم اَء تآ اَضا فَلَمارن قَدوتثَِل الَِّذى اسكَم مثَلُهم
 صم بكْـم    (17)ظُلُماٍت الَ يبِصرونَ     اُهللا ِبنوِرِهم وتركَهم ِىف     

 اَو كَصيٍب ِمن السـمآِء ِفيـِه        (18) يرِجعونَ   عمى فَهم الَ  
             ِمـن ِىف آذَاِنِهـم مهـاِبعلُـونَ اَصعجي قربو دعرو اتظُلُم

 يكَـاد   (19)مِحيطٌ ِبالْكَـاِفِرين     الصواِعِق حذَر الْموِت واُهللا     
لَهم مشوا ِفيِه وِاذَآ اَظْلَم     الْبرق يخطَف اَبصارهم كُلَّمآ اَضاَء      

علَيِهم قَاموا ولَو شآَء اُهللا لَذَهب ِبسمِعِهم واَبصـاِرِهم ِانَّ اَهللا            
 يآاَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّـِذى       (20)قَِدير   علَى كُلِّ شىٍء    

 اَلَّـِذى جعـلَ   (21)تتقُونَ  م خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُ    
لَكُم اْالَرض ِفراشا والسمآَء ِبنآًء واَنزلَ ِمـن السـمآِء مـآًء            
           متاَنا واددلُوا ِللَِّه اَنعجفَالَ ت قاً لَكُماِت ِرزرالثَّم ِبِه ِمن جرفَاَخ

نزلْنا علَى عبِدنا فَـاْتوا       ِمما    وِانْ كُنتم ِىف ريبٍ    (22)تعلَمونَ  
             مـتوِن اِهللا ِانْ كُند ِمـن آَء كُمدهوا شعادِمثِْلِه و ٍة ِمنورِبس

   اِدِقنيالَِّتـى          (23)ص ارقُوا النلُوا فَاتفْعت لَنلُوا وفْعت فَِانْ لَم 
 تةُ اُِعدارالِْحجو اسا النهقُودو  (24)ِللْكَاِفِرين  

22) O ki; yeryüzünü sizin için bir döşek ve göğü de bir bina 
kıldı. Ve gökten su indirip onunla sizin için rızık olan 
ürünler çıkarttı. Artık siz de bildiğiniz halde Allah'a eşler 
koşmayın. 

و Veِإن eğerِفي كُنتُم  içindeyseniz يٍب رŞüphe اِمم  şeyden 
 Siz de فَْأتُوا Kulumuz عبِدنَاüzerine  علَى İndirdiğimizنَزلْنَا

getirin ٍةورِبس Bir sure ِمثِْلِه ِمن Onun benzerinden  
 başka  ِمن دوِن Şahitlerinizi de شُهداءكُمÇağırın وادعوا
   Doğru kimseler صاِدِقينiseniz    كُنتُمEğer   ِإنAllah’tan اللَِّه

23) Ve eğer kulumuz üzerine indirdiğimiz şeyden 
şüphe içindeyseniz, siz de onun benzerinden bir sure 
getirin! Allah’tan başka şahidlerinizi de çağırın; eğer 
doğru kimselerseniz. 
Müşrikler Kur'ân'ı işittikleri zaman: "Bu, Allah'ın sözüne benzemiyor. Biz 
doğrusu onun Allah kelâmı olduğundan şüpheliyiz." demişlerdi de âyet 
bunun üzerine nazil oldu.  
Elbetteki bu müşriklerin ilk örnekleri asr-ı saadette Kur'ân'ın ilk 
muhatabları olan Mekke müşrikleri olmakla birlikte Kur'ân'ın bu meydan 
okuması kıyamete kadar bütün inkarcılar hakkında geçerlidir.7 

فَِإنŞayet لُواتَفْع لَم yapamazsanız لُواتَفْع لَنو ki asla 
yapamayacaksınız فَاتَّقُوا o halde sakının النَّار o ateşten الَِّتي  

olanو veاهقُودyakıtı النَّاس insanlar  وVeُةارالِْحج taşlar 
   kafirler için ِللْكَاِفِرينhazırlanmış ُأِعدتْ

24)Şayet yapamazsanız, -ki asla yapamayacaksınız-, o halde 
kafirler için hazırlanmış ve yakıtı insanlar ve taşlar olan o 
ateşten sakının. 
(*)Arap dilini bilen ve kelamın çeşitli kalıplara göre aldığı manayı anlayan 
kimseler, Kur'an'ın tamamının son derece açık olduğunu görürler.  
Mademki Kur'an'ın bir benzerini getiremeyeceksiniz, o halde Allah'ın 
azabından korkunuz ve O'nun inkarcılar için hazırlamış olduğu 
Cehennem ateşinden sakınınız. Yani, tutuşturma maddesi olarak kâfirlerin 
ve onların, Allah'ı bırakarak tapmış oldukları putların kullanıldığı 
cehennem    ateşinden sakınınız. 

 
 
 

 
مثَلُهمOnların durumu ثَِلكَم  durumu gibidir kiالَِّذيت kimsenin 

قَدتَواس yakan انَار bir ateş ْتاءا َأضفَلَم aydınlatınca  ام 
لَهوحetrafını بذَه giderdi اللَّه Allah  ِبنُوِرِهم Onların nurunu  
وVeمكَهتَر onları bıraktı ِفي  içerisindeُاٍت ظُلمkaranlıklar  لَا 

ونِصربيGörmez bir halde   
17) Onların durumu, bir ateş yakan kimsenin durumu 
gibidir ki, etrafını aydınlatınca Allah onların nurunu giderdi 
ve onları karanlıklar içerisinde görmez bir halde bıraktı.  

مصSağırdırlar كْمب dilsizdirler يمع kördürler مفَه  ْ artık onlar 
ونِجعرلَا يdönmezler   

18) Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; artık onlar dönmezler. 
َأوYa da ٍبيكَص boşalan şiddetli yağmur gibidir ki  ِمن 

 gökورعدkaranlıklar   ظُلُماتٌ içinde vardır ِفيِه göktenالسماِء
gürültüsü ٌقربو Ve şimşek لُونعجي tıkarlar  

مهاِبعَأصParmaklarını ِفي آذَاِنِهم kulaklarına  ِمن 
  ölmek الْموِت korkusuyla حذَرyıldırımlardan الصواِعِق

اللَّهوŞüphesiz Allah ٌِحيطم çepeçevre kuşatandır   
ِبالْكَاِفِرينkafirleri    

19) Ya da gökten boşalan şiddetli yağmur gibidir ki, içinde 
karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek vardır. Yıldırımlardan 
ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. 
Şüphesiz Allah kafirleri çepeçevre kuşatandır. 
Saîd ibni Cubeyr'den. O demiş ki: Bu âyet Yahudiler hakkında nazil 
olmuştur. Allah'ın Resûlü (a.s)'nün çıkışını bekliyor ve onunla Araplara 
karşı zafer kazanacakları, Araplara galebe çalacakları umudunu izhar 
ediyorlardı ama çıkınca onu inkâr ettiler. İşte Hz. Peygamber'in çıkışını 
beklemeleri (aydınlanmak üzere) ateş yakmalarına, çıkışından sonra inkâr 
etmeleri de yaktıkları ateşin aydınlığının zevaline benzetilmiştir.182  

كَاديneredeyse ُقرالْب Şimşek ُخْطَفي kapıverecek  
مهارصَأبgözlerini اكُلَّم  zamanاءَأض aydınlattığı ملَه Onları  

   karardığı َأظْلَمzaman  ِإذَاVe  وOnda  ِفيِه yürürlerمشَوا
ِهملَيعOnlar üzerine واقَام dikiliverirler شَاء لَوو dileseydi  
اللَّهAllah  بلَذَه elbette giderirdi ِعِهممِبس Onların işitmelerini 

de و  veاِرِهمصَأب görmelerini ِإن Şüphesiz اللَّه Allah لَىع  
üzerineِّكُل herٍءشَي  şeyin قَِدير Kadirdir   

20) Şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek. Onları 
aydınlattığı zaman onda yürürler. Ve onlar üzerine 
karardığı zaman dikiliverirler. Allah dileseydi elbette 
onların işitmelerini de görmelerini de giderirdi. Şüphesiz 
Allah her şeyin üzerine kadirdir. 

  Rabbinize ربكُمİbadet edin  اعبدوا İnsanlar النَّاسEy ياَأيها
الَِّذي خَلَقَكُمSizi yaratan و  Veِلكُمقَب ِمن الَِّذين  sizden öncekileri 

 لَّكُملَعتَتَّقُونKi korunasınız    
21) Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize 
ibadet edin ki korunasınız. 
(*)Yüce Allah bu ayet-i kerimelerde durumlarını açıklamak, onların kötü 
işlerini, kötü fiillerini beyan etmek, onları ibretli bir şekilde 
cezalandırmak, gizlediklerini açığa çıkartıp rüsvay etmek üzere 
münafıkların durumuna dair iki misal vermektedir. Çünkü münafıklar 
insanlık için bir fitnedir, ümmet içerisinde bir hastalıktır. Misaller 
vermek ise birtakım hususları açıklamak, gizli ve ancak düşünülerek 
anlaşılan şeyleri açık ve hissedilir olarak açığa çıkartmak için Kur'an'ın 
izlediği bir yöntemdir. Bu iki misal münafıkların huzursuz, şaşkın ve 
tutarsız durumlarını, işlerinin içyüzlerinin çabucak açığa çıkışını 
tablolaştırdı. 

 bir ِفراشًا yeryüzünü الَْأرضsizin için  لَكُمkıldı عَل جO ki الَِّذي
döşek و  veاءمالس göğü de ِبنَاء Bir bina و  Veَلَأنْز İndirip  

 ِمنOnunla   ِبِه çıkarttı فََأخْرجsu  ماءgökten ِمن السماِء
 Artık فَلَا تَجعلُوا sizin için لَكُمrızık olan  ِرزقًا ürünlerالثَّمراِت

koşmayın ِللَِّه Allah’a اادَأند eşler ونلَمتَع َأنْتُمو siz de bildiğiniz 
halde  
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26) Doğrusu Allah bir sivrisineği veya ondan daha üstün 
olan herhangi bir şeyi misal vermekten çekinmez. 
Gerçekten iman edenler bilirler ki, o kesinlikle Rablerinden 
bir haktır. Ve Kafir olanlar kimseler ise: “Allah bu misal ile 
neyi kastetmiştir?” derler. Onunla pek çoğunu saptırır. Ve 
bir çoğunu da onunla hidayete erdirir. Ve onunla 
fasıklardan başkasını saptırmaz. 
Allah Tealâ, Kur’ân'da sinek ve örümceği zikredince müşrikler: "Acaba 
sinek ve örümceğin nesi var da (Kur'ân'da) anılıyorlar?" dediler de Allah 
Tealâ bunun üzerine bu âyeti indirdi.8 

الَِّذينOnlar ki وننقُضي bozarlar دهع  ahdiniاللَِّه Allah’ın ِدعب ِمن  
sonraِميثَاِقِه Pekiştirilmiş sözünden ونقْطَعيو Keserler ام  şeyi 
رَأمEmrettiği اللَّه Allah’ın ِبِه kendisiyle  َأن 

 ِفي  fesat çıkarırlar يفِْسدونVe وbirleştirilmesini يوصَل
 hüsrana الْخَاِسرونonlar  همİşte   ُأولَِئكYeryüzünde الَْأرِض

uğrayanlardır.   
27) Onlar ki, Allah'ın ahdini pekiştirilmiş sözünden sonra 
bozarlar, Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi 
keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar.  İşte onlar hüsrana 
uğrayanların ta kendileridirler. 
Ashâb-ı Kiram arasından bir gruptan şunu rivayet etmektedir: Şanı yüce 
Allah münafıklara: "Onların misali bir ateş yakanın hali gibidir" (ayet 17) 
ile: "yahut boşanan yağmur gibidir" (ayet 19) buyruklarında münafıklara 
ait bu iki misali verince münafıklar, Allah böyle misaller vermekten daha 
yüce ve daha üstündür, dediler. Bunun üzerine yüce Allah’ta; "Gerçekten 
Allah bir sivrisineği... misal vermekten çekinmez... İşte onlar hüsrana 
uğrayanların ta kendileridir" buyruklarını indirdi.9 

  Allah’a karşı ِباللَِّه inkarcı oluyorsunuzون تَكْفُرnasıl كَيفَ
كُنتُموsiz idiniz de  اتًاوَأم ölüler اكُميفََأح Sizi diriltti ثُم sonra  
ِميتُكُميSizi öldürecek ثُم sonra da ِييكُمحي Sizi  diriltecektir  

ثُمsonra ِهِإلَي yalnız O’na ونعجتُر döndürüleceksiniz   
28) Allah’a karşı nasıl inkarcı oluyorsunuz? Siz ölüler idiniz 
de sizi diriltti; sonra sizi öldürecek, sonra da sizi 
diriltecektir. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz. 
(*)“Yaratan Allah'ı nasıl inkâr ediyorsunuz?" Halbuki siz babalarınızın 
sulbünde ve annelerinizin rahimlerinde, yokluk aleminde bir nutfe idiniz 
de, sizi yaratıp dünya yüzüne çıkarttı Sonra eceliniz geldiğinde sizi 
öldürecek" Daha sonra sizi kabirlerinizden yeniden diriltecek "Sonra da, 
kıyamet gününde hesap ve ceza için O'na döndürüleceksiniz."Daha sonra 
Yüce Allah, öldükten sonra  dirilmenin   mümkün olduğunu gösteren 
delili zikretti. 

 ِفي  ne varsa  ما Sizin için لَكُمyaratan  خَلَقَ O’durهو الَِّذي
  istiva edip استَوى sonra ثُمhepsini  جِميعا yeryüzündeالَْأرِض

  yedi سبعOnları düzenleyen  فَسواهنgöğe  السماِءِإلَى
 hakkıyla عِليمşeyi   شَيٍء her ِبكُلِّ O وهوgök halinde سماواٍت

bilendir     
29) Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra 
göğe istiva edip yedi gök halinde onları düzenleyen O'dur. 
O, her şeyi hakkıyla bilendir. 
(*)İnsan, kendi yaratılışı üzerinde durup düşündüğü kadar, içinde yaşadığı 
şu âleme de göz çevirip bakmalıdır. Nitekim yukarıdaki iki âyet, 
düşünebilen akıllara, önce insanın, sonra da yeryüzüyte gökyüzünün 
yaratılışına işaretle bu yolu göstermiş ve ancak bu yolun, Allah'ın varlığı ve 
birliği inancına götüren en emin bir yol olduğunu ortaya koymuştur. Bu 
bakımdan insanın, önce kendine, sonra da dış âleme yönelip bakması ve 
gördüğü şeylerin nasıl vücûd bulduğunu düşünmesi gerekir: Yeryüzünün 
ve yeryüzünde bulunan her şeyin, sonra gökyüzünün ve gökyüzünde 
bulunan her şeyin, bir yaratıcı olmadan, kendi kendine vücûd bulması 
mümkün müdür? Bütün bunların bir yaratıcısı olması gerekirken, insanın 
halâ Allah'ı inkâr etmesi düşünülebilir mi? 

 
 
 
 
 
 
 

وبشِر الَِّذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت اَنَّ لَهم جناٍت تجِرى 
ِمن ثَمرٍة ِرزقاً قَالُوا هذَا اْالَنهار كُلَّما رِزقُوا ِمنها  ِمن تحِتها 

 ولَهم ِفيهآ اَزواج مطَهرةٌ  الَِّذى رِزقْنا ِمن قَبلُ واُتوا ِبِه متشاِبها
 ِانَّ اَهللا الَ يستحِيى اَنْ يضِرب مثَالً (25)وهم ِفيها خاِلدونَ 

ين اَمنوا فَيعلَمونَ اَنه الْحق ِمن بعوضةً فَما فَوقَهافَاَما الَِّذ ما 
ِبهذَا مثَالً يِضلُّ  ربِهم واَما الَِّذين كَفَروا فَيقُولُونَ ماذَآ اَراد اُهللا 

 ِضلُّ ِبِه ِاالَّ الْفَاِسِقنيا يما وِدى ِبِه كَِثريهيا و(26)ِبِه كَِثري 
هد اِهللا ِمن بعِد ِميثَاِقِه ويقْطَعونَ مآ اَمر اُهللا ِبِه ع اَلَِّذين ينقُضونَ 

 ِض اُولَِئكونَ ِىف اْالَرفِْسديلَ ووصونَ  اَنْ ياِسرالْخ م(27)ه 
فكَي  كُمِميتي ثُم اكُميا فَاَحاتواَم متكُنونَ ِباِهللا وكْفُرت 
ثُم  ثُم ِييكُمحونَِا  يعجرِه تا (28)  لَيم لَكُم لَقالَِّذى خ وه 

 عبس ناهوآِء فَسمى ِالَى السوتاس ا ثُمِميعِض جِىف اْالَر
  ِليمٍء عىِبكُلِّ ش وهاٍت ووم(29)س  

و Veشِّرب müjdele الَِّذين kimseleri نُواآم iman edip و  veِملُواع  
amel işleyen اِتاِلحالص salih َأن Muhakkak ملَه onlar için  

  Altından ِمن تَحِتها Akan تَجِري cennetler vardırجنَّاٍت
ارالَْأنْهNehirler اكُلَّم Her ِزقُوار  rızıklandırıldıklarında  
  Derlerالُوا قَ rızık olan ِرزقًا ürünlerden ِمن ثَمرٍة Oradaِمنْها
  daha önce ِمن قَبُل rızıklandırıldığımızdır الَِّذي رِزقْنَا Buهذَا
   birbirinin benzeri olarak متَشَاِبها Onlara ِبِه verilecektirوُأتُوا
و Veملَه Onlar için اِفيه Orada vardır اجوَأز eşler de  

 sürekli خَاِلدونOrada  ِفيها Onlarهم وtertemiz kılınmış مطَهرةٌ
kalıcıdırlar    

25) Ve iman edip ve salih amel işleyen kimseleri müjdele! 
Muhakkak onlar için altından nehirler akan cennetler 
vardır. Orada rızık olan ürünlerden her 
rızıklandırıldıklarında: "Bu, daha önce 
rızıklandırıldığımızdır” derler. Onlara birbirinin benzeri 
olarak verilecektir. Orada onlar için tertemiz kılınmış eşler 
de vardır.  Ve Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. 
(*)Müfessirler şöyle der: Cennet ehline rızık olarak cennet meyveleri 
verilir. O rızkıonlara melekler getirir. Onlara ikinci defa sunulduğunda: 
"Bu, daha önce bize getirdiğiniz şeydir" derler. Melekler: "Ey Allah'ın 
kulu, ye. Rengi aynı olmakla beraber tadı farklıdır." derler 

ِإنDoğrusu اللَّه Allah ِييتَحسلَا ي çekinmez  َأن 
ِربضيvermekten ثَلًام misal ًةوضعا بم bir sivrisineği افَم  

herhangi bir şeyiاقَهفَو  ondan daha üstün olan  
  bilirler ki فَيعلَمونiman   آمنُواedenler  الَِّذينGerçektenفََأما
َأنَّهO kesinlikle ُّقالْح bir haktır ِهمبر ِمن Rablerinden و  Veا  َأم

الَِّذين olan kimselerواكَفَر  Kafir olanlar ise قُولُونفَي derler  
  misal ile  مثَلًاBu ِبهذَا Allah اللَّهKastetmiştir  َأرادNeyi ماذَا
 hidayete يهِديVe  وpek çoğunu  كَِثيرا Onunla ِبِه saptırırيِضلُّ

erdirir ِبِه Onunla اكَِثير Bir çoğunu da و  Ve ام 
 Fasıklardan الْفَاِسِقينbaşkasını  ِإلَّا Onunla ِبِه Saptırmazيِضلُّ
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قَالُوآ  وِاذْ قَالَ ربك ِللْملَِئكَِة ِانى جاِعلٌ ِىف اْالَرِض خِليفَةً 
 حبسن نحنآَء ومالد ِفكسيا وِفيه فِْسدي نا ملُ ِفيهعجاَت

 وعلَّم (30)ِانى اَعلَم ما الَ تعلَمونَ  ِبحمِدك ونقَدس لَك قَالَ 
اَدم اْالَسمآَء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملَِئكَِة فَقَالَ اَنِبؤِنى 

 اِدِقنيص متآلء ِانْ كُنؤآِء هم(31)ِباَس الَ ِعلْم كانحبقَالُوا س 
 ِكيمالْح ِليمالْع تاَن كا ِاننتلَّما عآ ِاالَّ مقَ(32)لَن  مالَ يآاَد

اَنِبئْهم ِباَسمآِئِهم فَلَمآ اَنباَهم ِباَسماِئِهم قَالَ اَلَم اَقُلْ لَكُم ِانى 
واَعلَم ما تبدونَ وما كُنتم  اَعلَم غَيب السمواِت واْالَرِض 

الَدم فَسجدوآ ِ    وِاذْ قُلْنا ِللْملَِئكَِة اسجدوا(33)تكْتمونَ 
 وقُلْنا يآاَدم (34)ِابِليس اَبى واستكْبر وكَانَ ِمن الْكَاِفِرين  ِاالَّ 

ِشئْتما  وكُالَ ِمنها رغَدا حيثُ اسكُن اَنت وزوجك الْجنةَ 
 فَاَزلَّهما (35) الظَّاِلِمني   تقْربا هِذِه الشجرةَ فَتكُونا ِمن والَ

 كُمضعِبطُوا با اهقُلْنا ِفيِه وا كَانا ِمممهجرا فَاَخهنطَانُ عيالش
 (36)ِلبعٍض عدو ولَكُم ِىف اْالَرِض مستقَر ومتاع ِالَى ِحٍني  

و التواب الرِحيم فَتاب علَيِه ِانه ه فَتلَقَّى اَدم ِمن ربِه كَِلماٍت 
(37)  

و Veقُلْنَا dedik ki اي  Ey مآدAdem كُناس yerleşin ََأنْت Sen  
وVeكجوز eşin َنَّةالْج bu cennette كُلَاو yiyin اِمنْه Orada  

 fakat ولَا تَقْربا dilediğiniz yerde حيثُ ِشْئتُما bol bolرغَدا
yaklaşmayın  ِذِههŞu َةرالشَّج Ağaca فَتَكُونَا yoksa ikiniz de 

olursunuz الظَّاِلِمين ِمن zalimlerden    
35) Ve dedik ki: "Ey Adem! Sen ve eşin bu cennette yerleşin 
ve orada dilediğiniz yerde bol bol yiyin; fakat şu ağaca 
yaklaşmayın; yoksa ikiniz de zalimlerden olursunuz." 

  Şeytan الشَّيطَانBunun üzerine o ikisini kaydırdı فََأزلَّهما
 ِمما كَانَا  ve onları çıkarttı فََأخْرجهما oradanعنْها
 بعضكُمinin   اهِبطُوا Dedik ki وقُلْنَا bulundukları yerdenِفيِه

 sizin için ولَكُمDüşman olarak  عدوkiminiz kiminize ِلبعٍض
vardır ِضِفي الَْأر Yeryüzünde تَقَرسم yerleşim yeri تَاعمو Ve 

geçimlik ِإلَى ِحيٍن belli bir vakte kadar   
36) Bunun üzerine, şeytan o ikisini oradan kaydırdı ve 
onları bulundukları yerden çıkarttı. Dedik ki: “Kiminiz 
kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde sizin için belli bir 
vakte kadar yerleşim yeri ve geçimlik vardır.” 

  Rabbinden ِمن ربِه Adem آدمDerken aldı فَتَلَقَّى
 Çünkü ِإنَّهtevbesini kabul etti  فَتَاب علَيِه kelimelerكَِلماٍت

O’dur وه yalnız O َّالت ابوTevvab  ِحيمالر Ve Rahim olan   
37) Derken Adem Rabbinden kelimeler aldı. Tevbesini 
kabul etti. Çünkü Tevvab (tevbe edilen) ve Rahim 
(bağışlayıcı) olan O’dur, yalnız O. 
(*)Yüce Allah'ın insanın hangi cihetlerden şanını ve şerefini yücelttiğini 
açıklamaya devam etmektedir. Burada sözkonusu edilen husus ise 
insanların yaratılışının başlangıç dönemlerinde cennetteki durumudur. Şu 
kadar var ki, hikmet-i ilâhi, onun yeryüzünde kalmasını ve kâinatı imar 
etmek olan bir misyon ile görevlendirilmesini şeytana, şeytanın hilelerine 
karşı yapılacak mücadelede insanın meziyetinin ortaya çıkartılmasını 
gerekli görmüştür. 
 

 

  و Veِْإذ hani قَاَل buyurmuştu da كبر Rabbin  
 ِفي  yaratacağım جاِعٌل Muhakkak ben ِإنِّي Meleklereِللْملَاِئكَِة
  onlar demişlerdi قَالُوا bir halife خَِليفَةً yeryüzündeالَْأرِض
 Fesat يفِْسدbir kimse  منOrada  ِفيها mi yaratacaksınَأتَجعُل 

çıkaracak اِفيه Orada و Veِفكسي dökecek اءمالد kanlar  
ننَحوOysa biz حبنُس  tesbih etmekteyiz  ِدكمِبحseni hamd ile  

وVeسنُقَد takdis etmekteyiz لَك Seni قَاَل buyurmuştu  
 Sizin لَا تَعلَمونşeyleri  ما Bilirim َأعلَمŞüphesiz ben ِإنِّي

bilmediğiniz   
30) Ve hani Rabbin meleklere183: “Muhakkak ben 
yeryüzünde bir halife yaratacağım” buyurmuştu da onlar: 
“Orada fesat çıkaracak ve kanlar dökecek bir kimse mi 
yaratacaksın? Oysa biz seni hamd ile tesbih ve takdis 
etmekteyiz” demişlerdi. “Şüphesiz ben sizin bilmediğiniz 
şeyleri bilirim” buyurmuştu. 

لَّمعوöğretti مآد Adem’e اءمالَْأس isimleri اكُلَّه bütün ثُم Sonra  
هضرعمOnları  göstererek لَاِئكَِةلَى الْمع Meleklere  
  isimleriyle ِبَأسماِء bana haber verin َأنِْبُئوِني buyurduفَقَاَل
    doğru kimseler صاِدِقينiseniz  كُنتُمEğer  ِإنbunları هُؤلَاء

31) Adem’e184 bütün isimleri öğretti. Sonra onları 
meleklere göstererek: "Eğer doğru kimseler iseniz 
bunları isimleriyle bana haber verin" buyurdu. 

 ِعلْمyoktur   لَا seni tesbih ederiz سبحانَكdediler قَالُوا
  Senin bize öğrettiğinden ما علَّمتَنَاbaşka  ِإلَّا İlmimizلَنَا
ِإنَّكŞüphesiz sensin ََأنْت yalnız sen ِليمالْع alim  ِكيمالْح Ve 

hakim olan   
32) “Seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka 
ilmimiz yoktur. Şüphesiz Alim (her şeyi bilen) ve Hakim 
(her şeye güç yetirici) olan sensin, yalnız sen” dediler. 

  onlara bildirْئهم َأنِْب AdemآدمEy   يا buyurdu kiقَاَل
اِئِهممِبَأسbunları isimleriyle مَأها َأنْبفَلَم Onlara bildirince  
اِئِهممِبَأسOnları isimleriyle قَاَل buyurdu َأقُْل َألَم demedim mi ki 

 لَكُم Size ِإنِّي Şüphesiz ben لَمَأع bilirim بغَي gaybını  
 ما  bilirim وَأعلَمyerin  الَْأرِضVe وgöklerin السماواِت
وندتُبaçıkladıklarınızı ونتَكْتُم ا كُنتُممو  Ve gizlediklerinizi de  

33) "Ey Adem! Bunları isimleriyle onlara bildir" dedi. 
Onları isimleriyle onlara bildirince de: “Size demedim mi 
ki, şüphesiz ben göklerin ve yerin gaybını bilirim; 
açıkladıklarınızı ve gizlediklerinizi de bilirim” buyurdu. 

و Ve ِْإذhani قُلْنَا Biz demiştik de لَاِئكَِةِللْم Meleklere  
  hemen secde ettiler فَسجدوا Adem’e ِلآدمsecde edin اسجدوا

  kibirlendi استَكْبرve  وKaçındı  َأبى İblis ِإبِليسmüstesna ِإلَّا
وVeكَان oldu الْكَاِفِرين ِمن kafirlerden   

34) Ve hani biz meleklere: "Adem'e secde edin” demiştik 
de hemen secde ettiler. İblis185 müstesna. Kaçındı ve 
kibirlendi ve kafirlerden oldu. 
(*)Yüce Allah ile melekler arasındaki bu kıssa veya karşılıklı konuşma, 
anlaşılır olmayı sağlamak için akıl ile kavranılan birtakım anlamlan 
hissedilir tablolarla açığa çıkarmak suretiyle bir çeşit temsili ifadedir. Bu 
kıssada şanı Yüce Allah, Âdem (a.s.)'ı Allah adına yeryüzünde halifesi 
seçmesi ile insanı ne derece şereflendirdiğini göstermektedir. Ayrıca 
meleklerin bilemediği dili ona öğretmesi, insanlara bu yüce yaratıcıya 
iman etmeyi vâcib kılan hususlardandır. Küfür ve inat hiç bir kimseye 
yakışmaz. Bu şekilde bu buyruklar kafirlerin azarlanışını devam 
ettirmekte, Allah'ın onlar üzerindeki nimetlerin hatırlatılması sürmektedir. 
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 tasdik edici مصدقًا indirdiğime ِبما َأنزلْتُ iman edinوآِمنُوا
olarak كُمعا مِلم Beraberinizdekini لَا تَكُونُواو ve olmayın  

َلَأوİlki كَاِفٍر inkar edenlerin ِبِه Onu والَا تَشْتَرو değişmeyin  
 Ve yalnız وِإيايaz bir pahaya  ثَمنًا قَِليلًا Ayetlerimi deِبآياِتي

benden فَاتَّقُوِني benden sakının 
41) Beraberinizdekini tasdik edici olarak indirdiğime iman 
edin ve onu inkar edenlerin ilki olmayın! Ayetlerimi de az 
bir pahaya değişmeyin ve benden yalnız benden sakının. 
Bu âyet-i kerime her ne kadar İsrailoğullarına mahsus ise de bu konuda 
onlar gibi davranan herkes bu âyetin hükmüne girer. Yani bir hakkı 
değiştirmek veya iptal etmek için rüşvet alan veya öğretmesi vacip olan bir 
şeyi bir ücret almaksızın Öğretmekten veya kendisinden bir başkasının 
edâ edemiyeceği bir ilmi yine ücret almaksızın edâ etmekten kaçınan 
kimseler bu âyetin hüküm ve tehdidi altına girer.10 

  batılla ِبالْباِطِل Hakkı الْحقَّ karıştırmayınسواولَا تَلِْب
   bildiğiniz halde وَأنْتُم تَعلَمونHakkı  الْحقَّ gizlemeyinوتَكْتُموا

42) Hakkı batılla karıştırmayın ve bildiğiniz halde hakkı 
gizlemeyin. 
Yahudiler: "Muhammed peygamber olarak gönderilmiştir ama bizden 
başkalarına." demişlerdi. İşte onların "Muhammed peygamber olarak 
gönderilmiştir." sözleri hak, "bizden başkalarına gönderilmiştir." sözleri 
ise bâtıldır.. 

  الزكَاةَ verin وآتُوا namazı الصلَاةَ Bir de dosdoğru kılınوَأِقيموا
zekatı اوا وكَعرVe siz de rüku edinاِكِعينالر عم rüku edenlerle 

birlikte    
43) Bir de namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku 
edenlerle birlikte siz de rüku edin. 

ونرَأتَْأمemredersiniz de النَّاس İnsanlara ِبالِْبر iyiliği  
نوتَنسوunutur musunuz كُمَأنفُس kendinizi َأنْتُمو Oysa siz  
تَتْلُونokuyorsunuz الِْكتَاب o kitabı ِقلُونَأفَلَا تَع hala akletmez 

misiniz   
44) İnsanlara iyiliği emredersiniz de kendinizi unutur 
musunuz? Oysa siz o kitabı okuyorsunuz. Hala akletmez 
misiniz? 
İsrailoğulları Allah'a itaat etmeyi, ondan korkup takvâlı olmayı, iyilik 
yapmayı emrediyor, kendileri ise bunlara uymuyorlardı. Yüce Allah da 
bundan dolayı onları kınadı.11 

  Ve namaz والصلَاِة Sabır ile ِبالصبِر yardım isteyinواستَِعينُوا
 huşu ِإلَّا علَى الْخَاِشِعينağır gelir  لَكَِبيرةٌ Bu, şüphesizوِإنَّها

duyanlardan başkasına   
45) Sabır ve namaz ile yardım isteyin. Bu, şüphesiz huşu 
duyanlardan başkasına ağır gelir. 

ظُنُّوني الَِّذينkesin olarak bilirler مَأنَّه Onlar şüphesiz  
  Ve yine şüphesiz وَأنَّهمRablerine  ربِهمkavuşacaklarınıملَاقُو
    döneceklerini راِجعونyalnız O’na ِإلَيِه

46) Onlar, şüphesiz Rablerine kavuşacaklarını ve yine 
şüphesiz yalnız O'na döneceklerini kesin olarak bilirler. 

  nimetimi ِنعمِتي hatırlayın اذْكُروا Ey İsrailoğullarıيابِني ِإسراِئيَل
كُملَيتُ عمالَِّتي َأنْعsize verdiğim َأنِّيو Ve gerçekten لْتُكُمفَض sizi 

üstün kıldığımı الَِمينلَى الْعع alemler üzerine   
47) Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi alemler 
üzerine gerçekten üstün kıldığımı hatırlayın. 

  ödeyemeyeceği لَا تَجِزي günden de يوما sakının kiواتَّقُوا
نَفْسKimsenin نَفٍْس نع kimse için ًئاشَي bir şey ُلقْبلَا يو kabul 

edilmez اِمنْه ondan ٌةشَفَاع hiç bir şefaat ُْؤخَذلَا يو Ve alınmaz  
 Kendilerine yardım ولَا هم ينصرونFidye de  عدٌل Ondanِمنْها

da edilmez    
48) Kimsenin kimse için hiç bir şey ödeyemeyeceği günden 
de sakının ki, ondan bir şefaat kabul edilmez ve ondan fidye 
de alınmaz. Kendilerine yardım da edilmez. 
Bu âyetin nüzul sebebi şudur: İsrail oğulları: ''Bizler Allah'ın oğulları, 
dostları ve peygamberlerinin çocuklarıyız ve babalarımız bize şefaatçi 
olacaklardır." diyorlardı. Allah Tealâ da onlara, kıyamet günü onlardan 
fidyenin de şefaatlerin de kabul edilmeyeceğini bildirdi.12  

 دىِى هِمن كُمناِْتيا يا فَِامِميعا جهِبطُوا ِمنا اهقُلْن  اىده ِبعت نفَم
نزحي مالَ هو ِهملَيع فووا (38)ونَ فَالَ خكَفَر الَِّذينو 

 (39)وكَذَّبوا ِباَياِتنآ اُولَِئك اَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 
يابِنى ِاسرآِئيلَ اذْكُروا ِنعمِتى الَِّتى اَنعمت علَيكُم واَوفُوا 

اَِمنوآ ِبما  و(40)ِبعهِدى اُوِف ِبعهِدكُم وِاياى فَارهبوِن 
اَنزلْت مصدقًا ِلما معكُم والَ تكُونوآ اَولَ كَاِفٍر ِبِه والَ تشتروا 

 والَ تلِْبسوا الْحق (41)ِباَياِتى ثَمنا قَِليالً وِاياى فَاتقُوِن 
يموا الصلوةَ  واَِق(42)ِبالْباِطِل وتكْتموا الْحق واَنتم تعلَمونَ 
 اِكِعنيالر عوا مكَعاركَوةَ ووا الزآت(43)و اسونَ النرأْماَت 

ِبالِْبر وتنسونَ اَنفُسكُم واَنتم تتلُونَ الِْكتاب اَفَالَ تعِقلُونَ 
علَى    واستِعينوا ِبالصبِر والصلوِة وِانها لَكَِبريةٌ ِاالَّ(44)

 اِشِعنيونَ (45)الْخظُني ِه   الَِّذينِالَي مهاَنو ِهمبالَقُو رم مهاَن
 يابِنى ِاسرآِئيلَ اذْكُروا ِنعمِتى الَِّتى اَنعمت (46)راَِجعونَ 

 الَِمنيلَى الْعع كُملْتى فَضاَنو كُملَيماً(47)عوقُوا ياتالَ  و 
تجِزى نفْس عن نفٍْس شيئًا والَ يقْبلُ ِمنها شفَاعةٌ والَ يؤخذُ 

  (48)ِمنها عدلٌ والَ هم ينصرونَ 

 فَِإما  Hepiniz جِميعا oradan ِمنْها inin اهِبطُوا Dedik kiقُلْنَا
نَّكُمْأِتييsize gelir de ِمنِّي benden ىده bir hidayet نفَم kim  
تَِبعuyarsa ايده benim hidayetime ٌففَلَا خَو korku yoktur  

ِهملَيعOnlar için و Veلَا değillerdirمه onlarنُونزحي  üzülecek 
de   

38) Dedik ki: "Hepiniz oradan inin, benden size bir hidayet 
gelir de kim benim hidayetime uyarsa, onlar için korku 
yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir.” 

وVeواكَفَر الَِّذينinkar edip واكَذَّبو yalanlayanlar var ya  
  ateş النَّاِر halkıdırlar َأصحابişte onlar  ُأولَِئكayetlerimizi ِبآياِتنَا
مهOnlar اِفيه Orada ونخَاِلد sürekli kalıcıdırlar   

39) Ve inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya; işte 
onlar ateş halkıdırlar; onlar orada sürekli kalıcıdırlar.  

 nimetimi ِنعمِتي hatırlayın اذْكُروا Ey İsrailoğullarıيابِني ِإسراِئيَل
كُملَيتُ عمالَِّتي َأنْع Size verdiğim فُواَأوو Ve yerine getirin ki  

  ahdinizi ِبعهِدكُمBen de yerine getireyim  ُأوِف Ahdimiِبعهِدي
ايِإيوVe yalnız benden وِنيبهفَار benden korkun   

 40) Ey İsrailoğulları!186 Size verdiğim nimetimi hatırlayın ve 
ahdimi yerine getirin ki ben de ahdinizi yerine getireyim ve 
benden, yalnız benden korkun.  
(*)Kâinatı yaratan, bütün varlık alemini terbiye eden Allah, tevhidi 
(Hakk'ı bir bilme), nübüvvet (peygamberlik)i ve maad (dönülecek ikinci 
hayat)ı dosdoğru inananların gönüllerine zerkedip doyurucu mâhiyette 
deliller sergiledikten sonra bütün insanları kapsayan nîmetlerini, onlara 
bahşettiği üstün kerametleri bir inci dizisi halinde sıraladı. Bunu müteakip 
tavsiye, nisyan, pişmanlık, tevbe, hidâyet ve mağfiret tâbirlerini içine alan 
geçmiş hâdiselerden bahsederek örnekler verdi.  
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وِاذْ نجيناكُم ِمن آِل ِفرعونَ يسومونكُم سوَء الْعذَاِب يذَبحونَ 
 كُمبر آلٌء ِمنب ِفى ذَِلكُمو آَء كُمونَ ِنسيحتسيو آَء كُمناَب

 ِظيمآ اَلَ (49)عقْناَغْرو اكُمنيجفَاَن رحالْب ا ِبكُمقْنِاذْ فَرو 
ونَ ِفرظُرنت متاَننَ وو(50)ع لَةً ثُملَي ِعنيبى اَروسا منداعِاذْ وو 

 ثُم عفَونا عنكُم (51)اتخذْتم الِْعجلَ ِمن بعِدِه واَنتم ظَاِلمونَ 
  وِاذْ آتيناَ موسى الِْكتاب(52)ِمن بعِد ذَِلك لَعلَّكُم تشكُرونَ 

 وِاذْ قَالَ موسى ِلقَوِمِه ياقَوِم (53)والْفُرقَانَ لَعلَّكُم تهتدونَ 
 اِرِئكُموآ ِالَى بوبلَ فَتالِْعج اِذكُمخِبات كُمفُساَن متظَلَم كُمِان

لَيع ابفَت اِرِئكُمب دِعن لَكُم ريخ ذَِلكُم كُمفُسلُوآ اَنفَاقْت هِان كُم
 ِحيمالر ابوالت وى (54)هتح لَك ِمنؤن ى لَنوسامي مِاذْ قُلْتو 

 ثُم (55)نرى اَهللا جهرةً فَاَخذَتكُم الصاِعقَةُ واَنتم تنظُرونَ 
نا علَيكُم  وظَلَّلْ(56)بعثْناكُم ِمن بعِد موِتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ 

الْغمام واَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى كُلُوا ِمن طَيباِت ما 
  (57)رزقْناكُم وما ظَلَمونا ولَِكن كَانوآ اَنفُسهم يظِْلمونَ 

 
وveِْإذhani قُلْتُم siz demiştiniz de ىوسامي Ey Musa نُْؤِمن لَن asla 

inanmayız لَك sana  تَّىح kadar ىنَر görünceye اللَّه Allah’ı  
 وَأنْتُمbir saika   الصاِعقَةُ  hemen çarpmıştı فََأخَذَتْكُمApaçık جهرةً

ونتَنظُر ki siz görüyordunuz   
55) Ve hani siz; “Ey Musa! Allah’ı apaçık görünceye kadar 
sana asla inanmayız" demiştiniz de sizi hemen bir saika 
(yıldırım) çarpmıştı, ki siz görüyordunuz. 
Saika: İnsanın gördüğü veya yakalandığı, dehşetinden dolayı aklının gittiği 
veya bazı duyu organlarını kaybettiği, yahut ondan dolayı helak olduğu 
şeylere denir. Bu şey ses, ateş, deprem, sarsıntı v.s. olabilir. 

ثُمSonra ثْنَاكُمعب sizi dirilttik ِدعب ِمن ardından  
ِتكُمومölümünüzün لَّكُملَع belki  ونتَشْكُر şükredersiniz diye   

56) Sonra ölümünüzün ardından belki şükredersiniz diye 
sizi dirilttik. 

وveْنَاظَلَّلgölge yaptık كُملَيع üzerinize امالْغَم bulutu da  
 Ve والسلْوى kudret helvası الْمنsize  علَيكُمindirdik وَأنزلْنَا

bıldırcın كُلُوا yiyin اِتبطَي ِمن Güzel şeylerden قْنَاكُمزا رم Rızık 
olarak verdiğimiz ونَاا ظَلَممو Onlar bize zulmetmediler  

لَِكنوFakat كَانُوا idiler مهَأنفُس kendi nefislerine  
ونظِْلميzulmetmekte   

57)Ve bulutu da üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası 
ve bıldırcın indirdik. “Rızık olarak verdiğimiz güzel 
şeylerden yiyin” Onlar bize zulmetmediler; fakat kendi 
nefislerine zulmetmekteydiler. 
(*)Atalarınızın Mısır'dan çıkıp denizi aşmalarından sonra Şam ile Mısır 
arasında bulunan Tîh vadisinde şaşkın ve ne yapacaklarını bilmez halde 
kaldıkları kırk yıl süre boyunca güneşin ışığından beyaz ve ince bulutla 
sizleri gölgelendirdik. Sonra balı andıran ve suya karıştırıp içtikleri men 
gibi, tadı lezzetli bıldırcını andıran bir kuş olan selva gibi türlü yiyecek ve 
içeceklerle size nimetler ihsan ettik. Men üzerlerine tan yerinin ağardığı 
andan güneşin doğduğu vakte kadar sisi andırır bir şekilde inerdi. Bıldırcın 
da onlara gelir, herkes ertesi gününe kadar kendisine yetecek kadarını 
alırdı.  
 
 
 
 

وVe ِْإذhaniنَاكُمينَج sizi kurtarmıştık ki آِل ِمن hanedanından  
نوعِفرFiravun ونَكُمومسي size tattırıyorlardı وءس en kötüsünü 
  oğullarınızı َأبنَاءكُمboğazlıyorlar  يذَبحونazabın الْعذَاِب

يوونيتَحسsağ bırakıyorlardı كُماءِنس kadınlarınızı da  ِفيو 
ذَِلكُمbunda sizin için vardı لَاءب Bir imtihan  ِمن 
كُمبرRabbinizden ِظيمع çok büyük   

49)Ve hani sizi Firavun187 hanedanından kurtarmıştık ki, 
oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı ise sağ bırakarak size 
azabın en kötüsünü tattırıyorlardı. Bunda sizin için 
Rabbinizden çok büyük bir imtihan vardı. 

وveِْإذhaniقْنَافَر Hani yarmış ِبكُم Sizin için رحالْب denizi  
 نَاكُميفََأنْجVe sizi kurtarmıştık قْنَاَأغْرو da boğmuştuk  

  ki siz وَأنْتُمFiravun   ِفرعونhanedanını َلآ
ونتَنظُرgörüyordunuz   

50)Ve hani sizin için denizi yarmış ve sizi kurtarmıştık. 
Firavun hanedanını da boğmuştuk, ki siz görüyordunuz. 

وveِْإذhaniنَاداعو biz vaadetmiştik ىوسم Musa’ya ِعينبَأر Kırk  
  o buzağıyı الِْعجَل Siz (ilah) edindiniz اتَّخَذْتُمsonra  ثُمgece لَيلَةً

   Zalimler olarak وَأنْتُم ظَاِلمونonun ardından ِمن بعِدِه
51) Ve hani biz Musa’ya188 kırk gece vaadetmiştik; sonra siz 
onun ardından zalimler olarak o buzağıyı (ilah) edindiniz. 
Kırk gece. Bu bahis Ahd-i Atıyk'ın Huruc bölümünde geçer (24, 32). 
Yalnız Ahd-i Atıyk'te buzağıyı yapan, Hârûn'dur, Kur’ân'sa 20. sûrenin 
94. âyetinde Hârûn'un bunu yapmadığını, hattâ bu hususta 
İsrailoğullarına öğütler verdiğini, fakat Samîri'nin onları kandırarak bu işi 
yaptığı anlatılır. 

ثُمSonra نَافَوع affetmiştik نْكُمع Sizi ِدعب ِمن ardından  
ذَِلكbunun لَّكُملَع belki  ونتَشْكُر şükredersiniz diye   

52) Sonra bunun ardından belki şükredersiniz diye sizi 
affetmiştik. 

وVeذِْإhani نَاآتَي vermiştik ىوسم Musa’ya الِْكتَاب kitabı  
قَانالْفُروve furkan’ı لَّكُملَع belki ونتَدتَه hidayete erersiniz diye   

53) Ve hani belki hidayete erersiniz diye Musa'ya kitabı ve 
furkanı vermiştik. 
Furkan: Hakkı batıldan ayıran demektir. Allah’ın bütün kitapları hakkı 
batıldan ayırmak için gelmişlerdir. Ayetlere, mucizelere, hadislere ve 
gerçeğe dayalı ilimlerin hepsine de bu manada furkan denilir. 
Kendisi uğrunda kaza ve kaderine karşı sabreden bir kimseye Allah, onun 
uğradığı musibetlere bedel olarak kendisinin gerçek dostları ile arkadaşlık 
nimetini verir. İşte İsrailoğulları Firavun ve kavminin belâlarının 
sıkıntılarına sabrettiler, Allah da onlardan peygamberler ve hükümdarlar 
çıkardı, hiç bir kimseye vermediği şeyleri onlara verdi.   

وveِْإذhani قَاَل demişti ki ىوسم Musa ِمِهِلقَو kavmine ِماقَوي Ey 
Kavmim ِإنَّكُم gerçekten siz تُمظَلَم zulmettiniz  

كُمَأنفُسkendinize ِباتِّخَاِذكُم  edinmekle َلالِْعج o buzağıyı  
  yaratanınıza ِإلَى باِرِئكُمhemen tevbe edin de فَتُوبوا
 Daha hayırlıdır خَيرBu  ذَِلكُمnefislerinizi  َأنفُسكُمöldürün فَاقْتُلُوا
لَكُم Sizin için ِعنْد katında اِرِئكُمب yaratanınız كُملَيع فَتَاب bunun 

üzerine tevbenizi kabul etti ِإنَّه Şüphesiz ki O  وه 
ابالتَّوTevvab’dır  الر ِحيمRahim’dir   

54) Ve hani Musa kavmine demişti ki: "Ey kavmim! 
Gerçekten siz o buzağıyı (ilah) edinmekle kendinize 
zulmettiniz; hemen yaratanınıza tevbe edin de nefislerinizi 
öldürün. Bu yaratanınız katında sizin için daha hayırlıdır.” 
Bunun üzerine tevbenizi kabul etti. Şüphesiz ki O, Tevvab 
(tevbe edilen)’dır, Rahim (bağışlayan)’dir. 
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60) Ve hani Musa kavmi için su istemişti de: “Asanla taşa 
vur” dedik. Hemen ondan on iki pınar fışkırdı; böylece 
insanların hepsi içecekleri yeri kesin olarak bildi. “Allah’ın 
rızkından yiyin, için; fakat yeryüzünde fesat çıkarıcılar 
olarak taşkınlık yapmayın.” 
(*)Allah'ın buyruğuna uyarak Kızıldeniz'i ikiye bölen ve kendilerine yol 
açan mucizeli asasını bir kayaya vurunca kayanın on iki ayrı yerinden on 
iki kaynak halinde sular fışkırmaya başladı. İsrâiloğulları, Hz. Yakub'un on 
iki oğlundan gelen on iki oymağa ayrılmışa. Muhtemelen, su yüzünden 
aralarında bir çatışma çıkmasın diye yüce Allah her oymak için ayrı bir su 
kaynağı halketmiş olup, âyete göre, ihtilâf ve karışıklığa mahal kalmayacak 
şekilde her oymağa kendi pınarının hangisi olduğu bildirilmişti. 

وveِْإذhaniقُلْتُم Hani siz demiştiniz ki اي Eyىوسم Musa  لَن 
ِبرنَصasla sabır gösteremeyiz لَى طَعاٍم عyemek üzerinde  
  Rabbine ربكBizim için  لَنَا dua et de فَادعBir واِحٍد
خِْرجيçıkarsın لَنَا Bize اِمم şeylerden ُتُنِْبت bitirdiği  
ضالَْأرYerin ا  ِمنقِْلهبBaklasından اِقثَّاِئهو acuru  
 dedi قَاَل soğanı وبصِلها mercimeği ile وعدِسها sarmısağıوفُوِمها

ki ِدلُونتَبَأتَس değiştirmek mi istiyorsunuz نَىَأد والَِّذي ه daha 
aşağı olan o şeyi  رخَي وِبالَِّذي ه O daha hayırlı olan ile  

  O taktirde sizin olacaktır فَِإن لَكُمbir şehre  ِمصرا İninاهِبطُوا
  Böylece vuruldu وضِربتْ İstediğiniz şeylerتُمما سَألْ
ِهملَيعÜzerlerine ُالذِّلَّة Alçaklık ُكَنَةسالْمو Ve yoksulluk  
 İşte bu ذَِلكAllah’tan  ِمن اللَِّه Bir gazaba ِبغَضٍب uğradılarوباءوا

  Bilinçli olarak inkar etmeleri يكْفُرونsebebiyledir  ِبَأنَّهم كَانُوا
  öldürmeleri ويقْتُلُونAllah’ın  اللَِّه Ayetleriniِبآياِت 
ينالنَِّبيnebilerini ِّقِر الْحِبغَي haksız yere ذَِلك İşte bu  
 Ve haddi وكَانُوا يعتَدونisyan etmeleri  عصوا sebebiyledirِبما

aşmaları    
61) Ve hani siz demiştiniz ki: “Ey Musa! Bir yemek 
üzerinde asla sabır gösteremeyiz. Bizim için Rabbine dua et 
de bize yerin bitirdiği şeylerden; baklası, acuru, sarmısağı, 
mercimeği ile soğanından çıkarsın." Dedi ki: "Daha aşağı 
olan o şeyi o daha hayırlı olan ile değiştirmek mi 
istiyorsunuz? Bir şehre inin; o taktirde istediğiniz şeyler 
sizin olacaktır.” Böylece üzerlerine alçaklık ve yoksulluk 
vuruldu. Allah’tan bir gazaba uğradılar; işte bu, Allah’ın 
ayetlerini bilinçli olarak inkar etmeleri ve haksız yere 
nebilerini öldürmeleri sebebiyledir. İşte bu, isyan etmeleri 
ve haddi aşmaları sebebiyledir. 
(*)Âyette İsrâiloğullarının alçaklık ve acizlikle damgalanmalarına ve 
Allah'ın gazabına uğramalarına sebep olarak gösterilen suçlardan bir 
kısmını onlar, Hz. Mûsâ'nın döneminden birkaç kuşak sonra işlemişlerdir. 
Ancak, çöldeki yiyeceklere katlanmak istememeleri olayı gibi Allah'ın 
âyetlerini inkâr etmeleri, geçmişte, haksız olduklarını bile bile 
peygamberlere karşı hasmane duygular besleyip içlerinden bazılarını 
öldürmeleri, isyankârlık yapmaları ve Allah'ın koyduğu sınırı aşmaları da 
konumuz olan âyetin inzalinden önceki dönemlerde olup bittiği için, 
burada yeri gelmişken, çölde bayağı isteklerde bulunmaları yanında, daha 
sonra işledikleri suçlara da işaret edilerek, hem müslümanlara hem de Hz. 
Peygamber dönemindeki yahudilere bir hatırlatmada bulunulmakta; bir 
bakıma onların, atalarının işlediği bu eski suçtan tekrar etmemeleri, basit 
dünya menfaatleri uğruna Hz. Muhammed (a.s)'e karşı düşmanlık 
duyguları besleyip ona gönderilen âyetleri inkâr etmekten sakınmalan 
istenmektedir. 
Nebi: Nebî (çoğulu enbiyâ) Allah ile kullan arasında elçilik görevi yapan, 
O'nun buyruk ve yasaklannı kullarına haber veren seçkin kullar için 
kullanılan dinî bir terimdir. Türkçe'de nebî ve resul kelimeleri genellikle, 
"haber alan, haber getiren ve götüren" anlamına gelen Farsça peygamber 
kelimesiyle ifade edilir.  
 
 
 
 
 
 
 

وِاذْ قُلْنا ادخلُوا هِذِه الْقَريةَ فَكُلُوا ِمنها حيثُ ِشئْتم رغَدا 
 اكُمطَايخ لَكُم ِفرغقُولُوا ِحطَّةٌ نا ودجس ابلُوا الْبخادو

و ِسِننيحالْم ِزيدنالَِّذى (58)س رالً غَيوا قَوظَلَم لَ الَِّذيندفَب 
ِقيلَ لَهم فَاَنزلْنا علَى الَِّذين ظَلَموا ِرجزا ِمن السماِء ِبما كَانوا 

 وِاِذاستسقَى موسى ِلقَوِمِه فَقُلْنا اضِرب (59)يفْسقُونَ 
حجر فَانفَجرت ِمنه اثْنتا عشرةَ عينا قَد عِلم كُلُّ ِبعصاك الْ

اُناٍس مشربهم كُلُوا واشربوا ِمن ِرزِق اِهللا والَ تعثَوا ِفى 
 فِْسِدينِض ماٍم (60)اْالَرلَى طَعع ِبرصن ى لَنوسامي مِاذْ قُلْتو 
با رلَن عاِحٍد فَادا وقِْلهب ِمن ضاْالَر ِبتنا تا ِمملَن ِرجخي ك

 وِدلُونَ الَِّذى هبتسا قَالَ اَتِلهصبا وِسهدعا وفُوِمها وِقثَّآِئهو
 تِربضو ماَلْتا سم ا فَِانَّ لَكُمرِبطُوا ِمصِاه ريخ وى ِبالَِّذى هناَد

ةُ والْمسكَنةُ وبآؤا ِبغضٍب ِمن اِهللا ذَِلك ِباَنهم كَانوا علَيِهم الذِّلَّ
يكْفُرونَ ِباَياِت اِهللا ويقْتلُونَ النِبين ِبغيِر الْحق ذَِلك ِبما عصوا 

  (61)وكَانوا يعتدونَ 

وveِْإذ haniقُلْنَاdemiştik خُلُوااد girin ِذِهه Şu ْةَ اليقَرkasabaya  
 bol bol رغَدا dilediğiniz yerde حيثُ ِشْئتُمOrada  ِمنْها yiyinفَكُلُوا

  Secde ederek سجدا O kapıdan الْبابGirin  وادخُلُوا
  Sizin لَكُمbağışlayalım  نَغِْفرbizi affet  ِحطَّةٌ deyin kiوقُولُوا
اكُمخَطَايhatalarınızı   نَِزيدسوdaha da artıracağız  
ِسِنينحالْمmuhsinlere    

58) Ve hani: “Şu kasabaya girin ve orada dilediğiniz yerde 
bol bol yiyin, o kapıdan secde ederek girin ve  bizi affet 
deyin ki sizin hatalarınızı bağışlayalım; muhsinlere daha da 
artıracağız” demiştik. 

 Bir قَولًا zulüm edenler الَِّذين ظَلَموا Derken değiştirdilerفَبدَل
sözleرغَي Başka مالَِّذي ِقيَل لَه kendilerine söyleneni لْنَافََأنز Biz 

de indirdik لَىع üzerine واظَلَم الَِّذين O zulmedenlerin üzerine 
 ِبما كَانُوا  gökten السماِء ِمنiğrenç bir azap  ِرجزا
قُونفْسيfasıklık ettikleri için   

59) Derken zulüm edenler kendilerine söyleneni başka bir 
sözle değiştirdiler. Biz de fasıklık ettikleri için o 
zulmedenlerin üzerine gökten iğrenç bir azap indirdik. 
(*)İsrailoğullarına kudret helvası ile bıldırcın ihsan edildikten sonra 
susuzluk baş gösterdi.  Hz. Mûsâ'nın duası  bereketiyle Allah'ın onlara 
olan dokuzuncu nîmeti tecelli etti. Bu nîmet hem dünyevî, hem de dini 
idi. Asâ taşa vuruldu, taş yarıldı, on iki pınar fışkırmaya başladı. Hz. 
Yâkub oğullarının oniki soyundan her birine, su alınacak bir pınar tahsis 
edildi. Hayat iksiri olan suyun bir mu'cize ile taştan kaynaması, Allah'ın 
varlığına, birliğine, öncesiz ve sonsuz olduğuna büyük bir delil idi. 
Görenler ve duyanların artık yeryüzünde ilâhi sınırı aşıp fesat 
çıkarmamaları gerekirdi. Fakat bu hârikayı gözleriyle gören İsrâîloğulları 
yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan geri kalmadılar. 

وveِْإذhaniقَىتَساس su istemişti de ىوسم Musa ِمِهِلقَو kavmi için 
  Taşa الْحجرasanla  ِبعصاكvur  ب اضِر dedik فَقُلْنَا

   On iki اثْنَتَا عشْرةَ Ondan ِمنْهHemen fışkırdı فَانفَجرتْ
  İnsanların ُأنَاٍس Hepsi كُلُّ bildi عِلمkesin olarak  قَدpınar عينًا

مهبشْرمiçecekleri yeri كُلُوا Yiyin واباشْرو İçin  ِمن 
 fakat taşkınlık yapmayın ولَا تَعثَوا Allah’ın اللَِّه Rızkındanِرزِق

    fesat çıkarıcılar olarak مفِْسِدينyeryüzünde  ِفي الَْأرِض
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 ناَم نم اِبِئنيالصى وارصالنوا واده الَِّذينوا وناَم ِانَّ الَِّذين
هم اَجرهم ِعند ربِهم والَ ِباِهللا والْيوِم اْالَِخِر وعِملَ صاِلحا فَلَ
 وِاذْ اَخذْنا ِميثَاقَكُم (62)خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ 

ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما آتيناكُم ِبقُوٍة واذْكُروا ما ِفيِه 
 بعِد ذَِلك فَلَوالَ فَضلُ اِهللا  ثُم تولَّيتم ِمن(63)لَعلَّكُم تتقُونَ 

 اِسِرينالْخ ِمن متلَكُن هتمحرو كُملَي(64)ع متِلمع لَقَدو 
 اِسِئنيةً خدوا ِقركُون ما لَهِت فَقُلْنبِفى الس كُما ِمنودتاع الَِّذين

(65)هيدي نيا بكَاالً ِلما ناهلْنعِعظَةً  فَجوما ولْفَها خما و
 ِقنيتاَنْ (66)ِللْم كُمرأْمِمِه ِانَّ اَهللا يى ِلقَووسِاذْ قَالَ مو 

 وذُ ِباِهللا اَنْ اَكُونَ ِمنا قَالَ اَعوزا هِخذُنتةً قَالُوآ اَتقَروا بحذْبت
 اِهِلني(67)الْجيبي كبا رلَن عقَالُوا اد  هقَالَ ِان ا ِهىا ملَن ن

يقُولُ ِانها بقَرةٌ الَ فَاِرض والَ ِبكْر عوانٌ بين ذَِلك فَافْعلُوا ما 
 قَالُوا ادع لَنا ربك يبين لَنا ما لَونها قَالَ ِانه (68)تؤمرونَ 

  (69)ونها تسر الناِظِرين يقُولُ ِانها بقَرةٌ صفْرآُء فَاِقع لَ

67)Ve hani Musa kavmine: "Doğrusu Allah size bir sığır 
boğazlamanızı emrediyor" demişti de: “Bizimle alay mı 
ediyorsun?" dediler. "Cahillerden olmaktan Allah'a 
sığınırım" dedi. 

  Rabbine ربكBizim için  لَنَا dua et de ادعDediler ki قَالُوا
نيبيiyice açıklasın لَنَا Bize ام nasıl olduğunu ِهي Onun  
  buyuruyor ki يقُوُل  Muhakkak O ِإنَّهDedi ki قَاَل
 ne ولَا ِبكْرNe yaşlı  لَا فَاِرضBir sığırdır  بقَرةٌ Gerçekten oِإنَّها

de genç انوع orta yaşta ب ذَِلك نيBunların arasında  
    emrolunduğunuz şeyi ما تُْؤمرونartık yapın فَافْعلُوا

68) Dediler ki: “Bizim için Rabbine dua et de bize onun 
nasıl olduğunu iyice açıklasın." Dedi ki: "Muhakkak O 
buyuruyor ki: ‘Gerçekten o, ne yaşlı, ne de genç, bunların 
arasında orta yaşta bir sığırdır.’ Artık emrolunduğunuz şeyi 
yapın.” 

  Rabbine ربكBizim için  لَنَا dua et de ادعDediler ki قَالُوا
نيبيiyice açıklasın لَنَا Bize  انُها لَوم Onun renginin ne 

olduğunu قَاَل Dedi ki ِإنَّه Muhakkak O ُقوُل يbuyuruyor ki  
 Onun لَونُها sapsarı صفْراء فَاِقعbir sığırdır  بقَرةٌ Doğrusu oِإنَّها

rengi رتَس ferahlık verir النَّاِظِرين bakanlara    
69) Dediler ki: "Bizim için Rabbine dua et de bize onun 
renginin ne olduğunu iyice açıklasın.” Dedi ki: "Muhakkak 
O buyuruyor ki; Doğrusu o sapsarı bir sığırdır, onun rengi 
bakanlara ferahlık verir.” 
(*)Yukarıda geçen âyetler, taştan su fışkırtmak gibi nâdir bir mucizeden 
ve bu mu'cizenin Peygamber Musa'nın eli üzerinde vuku' bulduğundan 
bahsedilmiş ve onunla Allah'ın geniş rahmetine, kullarına olan sonsuz 
atıfetine işaret edilmişti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ِإنMuhakkak نُواآم الَِّذين iman edenler وااده الَِّذينو Yahudiler 
  her kim منSabiilerden  والصاِبِئينHıristiyanlar   والنَّصارى

نآمİman edip ِباللَِّه Allah’a  ِم الْآِخِروالْيو Ve ahiret gününe  
   Onların vardır فَلَهمsalih amel  صاِلحا işlerseوعِمَل
مهرَأجecirleri ِعنْد katında ِهمبر Rableri ٌفلَا خَوو korku 

yoktur ِهملَيع Onlar için  نُونزحي ملَا هو ve onlar üzülecek 
de değillerdir    

62) Muhakkak iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve 
Sabiilerden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip 
salih amel işlerse, onların Rabbleri katında ecirleri vardır. 
Onlar için korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. 
Yahudi: Yakub’un büyük oğlu Yahuda’nın soyundan gelen kimselerdir. 
Yahudi kelimesi; Allah’a döndü, tevbe etti anlamına gelmektedir. 
Buzağıya tapmaktan tevbe ettikleri için İsrailoğullarına yahudi ismi 
verilmiştir. (*)Hıristiyan: İsmini İsa’nın yaşadığı Filistin’deki Nasıra 
kasabasından almıştır. İsa’ya bağlı olup ona yardım edenler veya 
birbirlerine yardım edenler anlamındadır. (*)Sabii: Birşeyden çıkıp, başka 
bir şeye giren anlamındadır. Hristiyanlık ve yahudilikten çıkıp meleklere 
tapanlara sabii denir. Ehli kitaptan bir topluluk oldukları da söylenmiştir. 
Bir başka görüşe göre bunlar yahudi, hristiyan ve müşrik olmayan 
muvahhidlerdir ya da Nuh veya İbrahim’in dini üzere olanlardır.189 

وVeِإذْ َأخَذْنَاhani almış َِميثَاق كُمsizin kesin sözünüzü  
  Tur’u da الطُّورüzerinize   فَوقَكُمkaldırmıştık ورفَعنَا
  kuvvetle ِبقُوٍة size verdiğimize ما آتَينَاكُمsarılın خُذُوا

 korunasınız لَعلَّكُم تَتَّقُونiçindekileri  ما ِفيِه Hatırlayın kiواذْكُروا
   

63)Ve hani sizin kesin sözünüzü almış, Tur’u da üzerinize 
kaldırmıştık. "Size verdiğimize kuvvetle sarılın, içindekileri 
hatırlayın ki korunasınız.” 

ثُمSonra تُملَّيتَو siz yüz çevirdiniz ِدعب ِمن ardından ذَِلك bunun  
  üzerinizde علَيكُمAllah’ın لَِّه ال lütfu فَضُل eğer olmasaydıفَلَولَا

تُهمحروVe rahmeti لَكُنتُم elbette olurdunuz   ِمن 
الْخَاِسِرينHüsrana uğrayanlardan    

64) Sonra siz bunun ardından yüz çevirdiniz; eğer 
üzerinizde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, elbette 
hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. 

لَقَدوAndolsun ki elbette تُمِلمع bildiniz اوتَداع الَِّذين haddi 
aşanları ِمنْكُم içinizden ِتبِفي الس cumartesi günü فَقُلْنَا biz de 
dedik ملَه Onlara كُونُوا Olun ًةدِقر maymunlar   
خَاِسِئينaşağılık    

65) Andolsun ki içinizden cumartesi günü haddi aşanları 
elbette bildiniz. Biz de onlara: "aşağılık maymunlar olun” 
dedik. 

 ِلما بينibret verici bir ceza   نَكَالًا Onu kıldıkفَجعلْنَاها
 bir öğüt وموِعظَةً Ve sonrakileri için وما خَلْفَها öncekileriيديها

kıldık تَِّقينِللْم muttakiler için    
66) Onu öncekileri ve sonrakileri için ibret verici bir ceza, 
muttakiler için de bir öğüt kıldık. 
(*)İsrâîloğulları hislerine mağlûp, nefsânî arzularına boyun eğmiş bir 
halde tarihin sahifelerine nakşedilmek üzere acı ve tatlı hatıralar bırakıyor 
ve eski inançlarıyla yeni i'tikatları arasında bocalayıp duruyorlardı. Şa'şâlı 
devirlerinden biri sayılan Hz. Dâvud zamanında cumartesi gününün 
hürmetini ihlâl ettikleri ve bir zaman Tevrat ile amel etmedikleri için 
insanlık şerefini, imân faziletini yitirdiler ve bu yüzden kötü iştahlı 
maymunlar seviyesine düştüler. Yukarıdaki âyetlerle onların bu acıklı 
hâline temas edildi.  

وveِْإذhaniقَاَل  Hani demişti de ىوسم Musa ِمِهِلقَو kavmine  
ِإنDoğrusu اللَّه Allah  كُمرْأمي size emrediyor  َأن 

 َأتَتَِّخذُنَا  dediler قَالُوا bir sığır بقَرةً boğazlamanızıتَذْبحوا
  sığınırım َأعوذُ dedi قَاَل Bizimle alay mı ediyorsunهزوا
   cahillerden ِمن الْجاِهِلينolmaktan  َأن َأكُونAllah’a ِباللَِّه
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  Bir parçasıyla ِببعِضها ona vurun اضِربوهBir de dedik فَقُلْنَا
 كَذَِلكİşte böyle ِيحي diriltir اللَّه Allah تَىوالْم ölüleri ِريكُميو Ve 

gösterir ki اِتِه آيayetlerini ِقلُونتَع لَّكُملَع akledesiniz    
73) Bir de: “Bir parçasıyla ona vurun" dedik. Allah ölüleri 
işte böyle diriltir ve ayetlerini size gösterir ki akledesiniz. 

ثُمSonra ْتقَس katılaştı كُمقُلُوب kalpleriniz ِدعب ِمن ardından  
 daha da َأشَدyahut  َأوtaşlar gibi  كَالِْحجارِة  O فَِهيbunun ِلكذَ

şiddetlidir ًةوقَس katılık bakımından ِإنو Çünkü  ِمن 
   Ondan ِمنْهfışkırır  لَما يتَفَجرtaşlardan öylesi vardır ki الِْحجارِة
ارالَْأنْهNehirler اِمنْه ِإنو  elbette öylesi de vardır ki  الَم 
 وِإنSu   الْماءkendisinden  ِمنْهçıkar   فَيخْرجyarılır da يشَّقَّقُ
 ِمنyuvarlanır    لَما يهِبطُ Muhakkak öylesi de vardır kiِمنْها
 Gafil ِبغَاِفٍل Allah اللَّهdeğildir  وما Allah اللَِّه korkusundanخَشْيِة

لُونما تَعمع yaptıklarınızdan    
74) Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı; artık o taşlar 
gibi, yahut katılık bakımından daha da şiddetlidir. Çünkü 
taşlardan öylesi vardır ki ondan nehirler fışkırır, elbette 
öylesi vardır ki, yarılır da kendisinden su çıkar, muhakkak 
öylesi de vardır ki, Allah korkusundan yuvarlanır. Allah 
yaptıklarınızdan gafil değildir. 

ونعَأفَتَطْمümit eder misiniz ْؤِمنُواي َأن inanacaklarını لَكُم size  
قَدوHalbuki ٌفَِريق كَان bir grup var ki مِمنْه onlardan  

ونعمسيişitirlerdi de كَلَام kelamını اللَِّه Allah’ın ثُم Sonra  
فُونَهرحيOnu tahrif etmekteydiler ِدعب ِمن ardından  قَلُوها عم 

Onu akıl erdirmelerinin ونلَمعي مهو bildikleri halde    
75) Hala size inanacaklarını ümit eder misiniz? Halbuki 
onlardan bir grup var ki, Allah'ın kelamını işitirlerdi de 
sonra onu akıl erdirmelerinin ardından bildikleri halde onu 
tahrif etmekteydiler. 
Müfessirlerin çoğu, "Şimdi (ey mü'minler), onların size inanacaklarını mı 
umuyor, bekliyorsunuz!? Oysa ki onlardan bir grup Allah'ın kelâmını işitir 
de onu iyice anladıktan sonra bile bile onu tahrif ederlerdi." Âyet-i 
kerîmesi Tevrat’taki recm âyeti ile Hz. Muhammed (a.s)'ın vasıflarını 
değiştiren (Yahudi âlimleri) hakkında inmiştir.13 

وVeِإذَاhaniلَقُوا karşılaştıkları zaman نُواآم الَِّذين iman edenlerle 
 Fakat وِإذَا خَلَا بعضهم ِإلَى بعٍض iman ettik آمنَّا derler قَالُوا

başbaşa kaldıklarında قَالُوا Derler مثُونَهدَأتُح mi  onlara haber 
veriyorsunuz ا فَتَحِبم açtığı şeyleri اللَّه Allah’ın كُملَيع Size 

karşı  ِبِه وكُماجحِلي Onunla size delil getirsinler  diye  
ِعنْدhuzurunda كُمبر Rabbinizin ِقلُونَأفَلَا تَع hala akletmiyor 

musunuz    
76)Ve hani iman edenlerle karşılaştıkları zaman: "İman 
ettik" derler. Fakat başbaşa kaldıklarında: "Allah'ın size 
açtığı şeyleri, Rabbinizin huzurunda size karşı onunla delil 
getirsinler diye mi onlara haber veriyorsunuz? Hala 
akletmiyor musunuz?" derler. 
Bu ayet-i kerime önce iman eden, sonra münafıklığa sapan bir grup 
Yahudi hakkında nazil olmuştur. Bunlar mümin Araplara gelir ve o 
sözlerini söylerlerdi. Aralarından kimisi de: Bunu Rabbinizin huzurunda 
aleyhinize delil göstersinler diye mi haber veriyorsunuz?" Ve bizler size 
göre Allah tarafından daha çok seviliyoruz, Allah katında sizden daha çok 
değerliyiz, desinler diye mi bunları anlatıyorsunuz?" dediler.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قَالُوا ادع لَنا ربك يبين لَنا ما ِهى ِانَّ الْبقَر تشابه علَينا وِانآ ِانْ 
ه يقُولُ ِانها بقَرةٌ الَ ذَلُولٌ تِثري  قَالَ ِان(70)شآَء اُهللا لَمهتدونَ 

 ا قَالُوا اْلئَنةَ ِفيهةٌ الَ ِشيلَّمسثَ مرِقى الْحسالَ تو ضاْالَر
 وِاذْ قَتلْتم (71)ِجئْت ِبالْحق فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُونَ 

مْء ترا فَادفْسن ِرجخاُهللا ما وونَ  ِفيهمكْتت متا كُن(72) م 
فَقُلْنا اضِربوه ِببعِضها كَذَِلك يحِي اُهللا الْموتى ويِريكُم اَياِتِه 

 ثُم قَست قُلُوبكُم ِمن بعِد ذَِلك فَِهى (73)لَعلَّكُم تعِقلُونَ 
الِْحج ِانَّ ِمنةً ووقَس داَش ِة اَواركَالِْحج هِمن رفَجتا يِة لَمار

لَما يشقَّق فَيخرج ِمنه الْماُء وِانَّ ِمنها لَما  اْالَنهار وِانَّ ِمنها 
 (74)يهِبطُ ِمن خشيِة اِهللا وما اُهللا ِبغاِفٍل عما تعملُونَ 

ِريق ِمنهم يسمعونَ كَالَم اَفَتطْمعونَ اَنْ يؤِمنوا لَكُم وقَد كَانَ فَ
 وِاذَا (75)اِهللا ثُم يحرفُونه ِمن بعِد ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ 

لَقُوا الَِّذين اَمنوا قَالُوآ اَمنا وِاذَا خالَ بعضهم ِالَى بعٍض قَالُوآ 
م ِليحآجوكُم ِبِه ِعند ربكُم اَفَالَ اَتحدثُونهم ِبما فَتح اُهللا علَيكُ

  (76)تعِقلُونَ 

  Rabbine ربكBizim için  لَنَا dua et de ادعDediler ki قَالُوا
نيبيiyice açıklasın لَنَا Bize  ا ِهيم Onun nasıl olduğunu  
ِإنçünkü قَرالْب sığır(lar) هتَشَاب birbirine benziyor نَالَيع bize 

göre ِإنَّاو Muhakkak biz شَاء ِإن dilerse اللَّه Allah  
ونتَدهلَمhidayeti buluruz    

70) Dediler ki: "Bizim için Rabbine dua et de bize onun 
nasıl olduğunu iyice açıklasın; çünkü bize göre sığır(lar) 
birbirine benziyor. Allah dilerse muhakkak biz hidayeti 
buluruz.” 

 bir بقَرةٌ O ِإنَّها buyuruyor ki يقُوُل Muhakkak o ِإنَّهDedi ki قَاَل
sığırdır ki لَا ذَلُوٌل zelil olmayan تُِثير Sürmek suretiyle  

ضالَْأرArazi ِقيلَا تَسو sulamayan َثرالْح ekin  ٌةلَّمسم Kusursuz  
  İşte şimdi الْآنDediler ki  قَالُوا Onda ِفيها hiçbir alacaلَا ِشيةَ
  Nihayet onu boğazladılar فَذَبحوها hakkı ِبالْحقِّ getirdinِجْئتَ

لُونفْعوا يا كَادموama neredeyse yapmayacaklardı   
71) Dedi ki: "Muhakkak O buyuruyor ki, o arazi sürmek 
suretiyle zelil olmayan, ekin sulamayan, kusursuz bir 
sığırdır ki onda hiçbir alaca yoktur.” Dediler ki: “İşte şimdi 
hakkı getirdin.” Nihayet onu boğazladılar; ama neredeyse 
yapmayacaklardı. 

وVeِْإذhaniقَتَلْتُم Hani siz öldürmüştünüz de انَفْس Bir kişiyi  
ْأتُمارفَادBirbirinizle çekişmiştiniz  اِفيه Onun hakkında  
اللَّهوHalbuki Allah خِْرجم Çıkarıcıdır ا كُنتُمم Olduğunuz şeyi   

ونتَكْتُمGizlemekte   
72)Ve hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun hakkında 
birbirinizle çekişmiştiniz. Halbuki Allah gizlemekte 
olduğunuz şeyi çıkarıcıdır. 
(*)Sığırın boğazlanmasının kati (adam öldürme) hadisesiyle alâkası varsa 
da esas itibariyle taşıdığı hikmeti şöyle izah edebiliriz. Yukarıda geçen 
âyetlerle taştan su fışkırtmak gibi nâdir bir mucizeden ve bu mu'cizenin 
Peygamber Musa'nın eli üzerinde vuku' bulduğundan bahsedilmiş ve 
onunla Allah'ın geniş rahmetine, kullarına olan sonsuz atıfetine işaret 
edilmişti. 
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 وِمنهم (77)اَوالَ يعلَمونَ اَنَّ اَهللا يعلَم ما يِسرونَ وما يعِلنونَ 
ظُنِاالَّ ي مِانْ هو اِنىِاالَّ اَم ابونَ الِْكتلَمعونَ الَ يي(78)ونَ اُم 

فَويلٌ ِللَِّذين يكْتبونَ الِْكتاب ِباَيِديِهم ثُم يقُولُونَ هذَا ِمن ِعنِد 
اِهللا ِليشتروا ِبِه ثَمنا قَِليالً فَويلٌ لَهم ِمما كَتبت اَيِديِهم وويلٌ 

ار ِاالَّ اَياما  وقَالُوا لَن تمسنا الن(79)لَهم ِمما يكِْسبونَ 
 اَم هدهاُهللا ع ِلفخي ا فَلَندهاِهللا ع دِعن مذْتخةً قُلْ اَتوددعم

 بلى من كَسب سيئَةً (80)تقُولُونَ علَى اِهللا ما الَ تعلَمونَ 
ِفيه ماِر هالن ابحاَص فَاُولَِئك هِطيئَتِبِه خ اطَتاَحونَ واِلدا خ

 والَِّذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت اُولَِئك اَصحاب الْجنِة (81)
 وِاذْ اَخذْنا ِميثَاق بِنى ِاسرآِئيلَ الَ (82)هم ِفيها خاِلدونَ 

امتالْيى وبِذى الْقُرا وانسِن ِاحياِلدِبالْوونَ ِاالَّ اَهللا ودبعى ت
والْمساِكِني وقُولُوا ِللناِس حسنا واَِقيموا الصلوةَ وآتوا الزكَوةَ 

  (83)ثُم تولَّيتم ِاالَّ قَِليالً ِمنكُم واَنتم معِرضونَ 
 salih amel işleyenler وعِملُوا الصاِلحاِت İman edipوالَِّذين آمنُوا

var ya لَِئكُأو işte onlar  ابحَأص halkıdır نَِّةالْج cennet مه Onlar 
    sürekli kalıcıdırlar خَاِلدونorada  ِفيها

82) İman edip salih amel işleyenler var ya, işte onlar cennet 
halkıdır; onlar orada sürekli kalıcıdırlar. 

 بِني  kesin söz ِميثَاقَ Hani almıştıkوِإذْ َأخَذْنَا
  ibadet etmeyeceksiniz لَا تَعبدونİsrailoğullarından ِإسراِئيَل

 İyilik ِإحسانًا  Ana-babaya وِبالْواِلديِن Allah’tan اللَّهBaşkasına ِإلَّا
yapacaksınız ىبِذي الْقُرو akrabaya ىتَامالْيو yetimlere   

  İnsanlara ِللنَّاِس söyleyeceksiniz وقُولُوا yoksullaraوالْمساِكيِن
  namazı الصلَاةَ Dosdoğru kılıp وَأِقيموا En güzel sözüحسنًا
  döndünüz تَولَّيتُمsonra   ثُمzekatı  الزكَاةَ Vereceksinizوآتُوا
 ve siz halaضون  وَأنْتُم معِر Sizden ِمنْكُمpek azınız  قَِليلًا Hariçِإلَّا

yüz çeviricisiniz   
83) Hani İsrailoğullarından: “Allah’tan başkasına ibadet 
etmeyeceksiniz, ana-babaya, akrabaya, yetimlere, 
yoksullara iyilik yapacaksınız, insanlara en güzel sözü 
söyleyeceksiniz, namazı dosdoğru kılıp zekatı vereceksiniz” 
diye kesin söz almıştık. Sonra sizden pek azınız hariç 
döndünüz ve siz hala yüz çeviricisiniz. 
(*)İsrâîloğulları'ndan alınan misak (söz ve ahit), Tevrat ahkâmına göre 
dört esası ihtiva etmekteydi: Kendi milletlerinin birbirini öldürmemesi, 
yurtlarından çıkarılmaması, kendi milleti aleyhine başkasına yardım ve 
destek olunmaması, esirlerin fidyeleşme (kurtuluş akçesi ödemek) 
suretiyle kurtarılması. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ونلَمعلَا يَأوBilmiyorlar mı ki َأن muhakkak ki اللَّه Allah  
لَمعيbilir ِسرا يم ونgizledikleri şeyleri de ِلنُونعا يمو açığa 

çıkardığı şeyleri de    
77) Bilmiyorlar mı ki gizledikleri şeyleri de açığa çıkardığı 
şeyleri de muhakkak ki Allah bilir. 

مِمنْهوOnlardan ونيُأم ümmiler de vardır ki  لَا 
ونلَمعيbilmezler ْال ِكتَابO kitabı ِإلَّا müstesna اِنيَأم kuruntular 
مه ِإنو Onlar ِإلَّا sadece ظُنُّوني zanda bulunurlar    

78) Onlardan ümmiler de vardır ki o kitabı bilmezler; 
kuruntular müstesna… Onlar sadece zanda bulunurlar. 

  kitabı الِْكتَابyazıp  يكْتُبونonlara ki  ِللَِّذينVeyl فَويٌل
ِديِهمِبَأيelleriyle ثُم Sonra  قُولُوني derler ذَاه Bu  ِمن 
  Onu ِبِه  satabilmek için ِليشْتَروا Allah اللَِّه katındandırِعنِْد
 ِمما  Onlara لَهمVeyl  فَويٌل az قَِليلًا Bir pahayaثَمنًا
  Veyl وويٌل Elleriyle َأيِديِهمyazdıkları şeyler sebebiyle  كَتَبتْ
ملَهOnlara ونكِْسبا يِمم Kazandıkları şeyler sebebiyle    

79) Veyl onlara ki, elleriyle kitabı yazıp sonra onu az bir 
pahaya satabilmek için: “Bu Allah katındandır” derler. 
Elleriyle yazdıkları şeyler sebebiyle veyl onlara. 
Kazandıkları şeyler sebebiyle veyl onlara. 
Veyl: Cehennem ehlinin kan ve irinlerinin aktığı, dünyanın bütün 
dağlarını eritebilecek sıcaklıkta, içine düşen kafirin kırk senede dibine 
ulaşabileceği derinlikte, cehennemde bir vadidir. Bu kelime aynı zamanda 
helak olma, yok olma, rezillik, rüsvalık anlamlarına da gelir.  

  bize asla dokunmayacaktır لَن تَمسنَا Bir de dedilerوقَالُوا
النَّارAteş ِإلَّا dışında اامَأي günler ًةوددعم Sayılı قُْل De ki  

َأاتَّخَذْتُم…mü aldınız ِعنْد Katından اللَِّه Allah  ادهع Bir söz  فَلَن 
   Yoksa َأمahdini  عهدهAllah  اللَّهÖyleyse asla bozmaz يخِْلفَ
تَقُولُونsöylüyorsunuz  لَى اللَِّهع Allah hakkında  ا لَام 
ونلَمتَعbilmediğiniz bir şey mi    

80) Bir de: "Sayılı günler dışında bize asla ateş 
dokunmayacaktır" dediler. De ki: "Allah katından bir söz 
mü aldınız?" Öyleyse Allah asla ahdini bozmaz; yoksa 
Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?” 
Taberî'nin İbni Abbas'tan rivayetine göre de Yahudiler: "Bizler 
cehenneme ancak yemini bozmanın cezası dolayısıyla gireceğiz. Yani 
buzağıya ibadet ettiğimiz süre olan kırk gün kadar gireceğiz. Bu süre 
bitince azabımız da sona erecektir." Bunun üzerine bu ayet-i kerime 
inmiştir.190 

 ve وَأحاطَتْ bir kötülük سيَئةً kazanır كَسبKim  منHayır بلَى
kuşatırsa ِبِه kendisini  خَِطيَئتُه günahı لَِئكفَُأو İşte onlar  

ابحَأصhalkıdır النَّاِر ateş مه Onlar اِفيه Orada ونخَاِلد sürekli 
kalıcıdırlar    

81) Hayır! Kim bir kötülük kazanır ve günahı kendisini 
kuşatırsa, işte onlar ateş halkıdır; onlar orada sürekli 
kalıcıdırlar. 
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85) Sonra siz öyle kimselersiniz ki, birbirinizi öldürüyor, 
içinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyor, günah ve 
düşmanlıkla onlara karşı yardımlaşıyorsunuz. Size esir 
oldukları halde gelirlerse onlarla fidyeleşiyorsunuz; halbuki 
onların çıkarılması size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın 
bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Şu 
halde içinizden bunu yapan kimsenin cezası dünya 
hayatında rezillikten başkası değildir, kıyamet gününde de 
azabın en şiddetlisine döndürülürler. Allah yaptıklarınızdan 
gafil değildir. 

لَِئكُأوİşte onlar الَِّذين kimselerdir اواشْتَر satın almış  
 فَلَا  Ahirete karşı ِبالْآِخرِة dünya الدنْيا hayatınıةَالْحيا
 ولَا همazap   الْعذَابOnlardan  عنْهمhafifletilmez يخَفَّفُ

ونرنصيonlara yardım da edilmez    
86) İşte onlar, ahirete karşı dünya hayatını satın almış 
kimselerdir; bundan dolayı onlardan azap hafifletilmez ve 
onlara yardım da edilmez. 

لَقَدوAndolsun نَاآتَي verdik ىوسم Musa’ya الِْكتَاب O kitabı  
  Ondan sonra da ِمن بعِدِه birbiri ardınca gönderdikوقَفَّينَا
  Oğlu ابنİsa’ya  ِعيسى  verdik وآتَينَا Resullerِبالرسِل

مميرMeryem نَاِتيالْب apaçık deliller نَاهدَأيو Ve onu destekledik  
  ne zaman, öyle mi َأفَكُلَّما Ruhu’l-Kudüs ileِبروِح الْقُدِس

كُماءجSize gelse وٌلسر Bir Resul  اِبم Bir şeyle  ىولَا تَه 
كُمَأنفُسhoşunuza gitmeyen ُترتَكْباس مbüyüklük taslayarak  
  bir kısmını da وفَِريقًا yalanlayacak كَذَّبتُمbir kısmını فَفَِريقًا
تَقْتُلُونöldüreceksiniz    

87) Andolsun Musa’ya o kitabı verdik ve ondan sonra da 
birbiri ardınca Resuller gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da 
apaçık deliller verdik ve onu Ruhu'l-Kudüs ile destekledik. 
Size ne zaman bir Resul hoşunuza gitmeyen bir şeyle gelse, 
büyüklük taslayarak bir kısmını yalanlayacak, bir kısmını 
da öldüreceksiniz, öyle mi? 
Resul: Kendisine bir şeriat ve tebliğle yükümlü olduğu bir emir 
vahyedilen kimsedir. 
Ruhu’l-kudüs: Temiz ruh, ilahi ilham demektir. Cibril, Allah’ın yarattığı 
ruhlardan bir ruhtur. Ona bu ismin verilmesi, Allah’tan getirdiği vahyin 
kalpleri canlandırıp hayat vermesidir.    

 Bilakis بْل kılıflıdırفٌ غُلْ Kalplerimiz قُلُوبنَا Bir de dedilerوقَالُوا
منَهلَع onlara lanet etmiştir  اللَّهAllah ِبكُفِْرِهم küfürleri 

sebebiyle فَقَِليلًا Ne kadar da az  ْؤِمنُونا يم iman ederler   
88) Bir de: “Kalplerimiz kılıflıdır" dediler. Bilakis Allah 
küfürleri sebebiyle onlara lanet etmiştir. Ne kadar da az 
iman ederler. 
(*)Medine yahudileri, Hz. Peygamber'in davetine karşı, "Kalplerimiz 
perdelidir" yani "Senin söylediklerinden bir şey anlamıyoruz, söylediklerin 
aklımıza yatmıyor" veya "Kendi dinimize o kadar bağlıyız ki, bizi 
inancımızdan uzaklaştıracak hiçbir sözü, üzerinde düşünmeye değer bile 
görmeyiz, hemen reddederiz" diyerek olumsuz karşılık veriyorlardı. Yüce 
Allah ise, onların bu duyarsızlığının asıl sebebinin, tabiatlarında böyle bir 
kavrama ve anlama kıtlığı bulunması veya dinlerine bağlılıkları olmadığını; 
tam tersine, öteden beri peygamberleri ve onlara indirilen ilâhî hakikatleri 
inkâr etmeleri, böylece inkarcılığın kendilerinde âdeta bir alışkanlık ve huy 
halini alması yüzünden Allah'ın rahmetinden mahrum kaldıkları için bu 
şekilde Hz. Muhammed' in tebliğ ettiği ilâhî hakikatlere karşı kapalı hale 
geldiklerini belirtmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وِاذْ اَخذْنا ِميثَاقَكُم الَ تسِفكُونَ ِدمآَء كُم والَ تخِرجونَ 
 ثُم اَنتم (84)اَنفُسكُم ِمن ِدياِركُم ثُم اَقْررتم واَنتم تشهدونَ 

ؤه اِرِهمِدي ِمن كُمونَ فَِريقًا ِمنِرجختو كُمفُسلُونَ اَنقْتآلِء ت
 موهفَادى تاراُس وكُمأْتِانْ ياِن وودالْعِباِْالثِْم و ِهملَيونَ عرظَاهت
وهو محرم علَيكُم ِاخراجهم اَفَتؤِمنونَ ِببعِض الِْكتاِب 

فُرونَ ِببعٍض فَما جزآُء من يفْعلُ ذَِلك ِمنكُم ِاالَّ ِخزى ِفى وتكْ
الْحيوِة الدنيا ويوم الِْقيمِة يردونَ ِالَى اَشد الْعذَاِب وما اُهللا 

  اُولَِئك الَِّذين اشتروا الْحيوةَ الدنيا(85)ِبغاِفٍل عما تعملُونَ 
 (86)ِباْالَِخرِة فَالَ يخفَّف عنهم الْعذَاب والَ هم ينصرونَ 

ولَقَد اتينا موسى الِْكتاب وقَفَّينا ِمن بعِدِه ِبالرسِل واتينا ِعيسى 
آَء كُما جِس اَفَكُلَّموِح الْقُدِبر اهنداَياِت ونيالْب ميرم ناب 

متركْبتاس كُمفُسى اَنوها الَ تولٌ ِبمسفَِريقًا  رو متفَفَِريقًا كَذَّب 
 وقَالُوا قُلُوبنا غُلْف بلْ لَعنهم اُهللا ِبكُفِْرِهم (87)تقْتلُونَ 

  (88)فَقَِليالً ما يؤِمنونَ 
 لَا  kesin sözünüzü ِميثَاقَكُمalmıştık  َأخَذْنَا Haniوِإذْ

ِفكُونتَسdökmeyeceksiniz كُماءِدم Kanlarınızı  لَاو 
ونتُخِْرجçıkarmayacaksınız كُمَأنفُس birbirinizi  ِمن 
اِركُمِديyurtlarınızdan ثُم Sonra تُمرَأقْر siz kabul ettiniz  َأنْتُمو 
وندتَشْهHala da şahitlik  ediyorsunuz   

84) Hani: "Kanlarınızı dökmeyeceksiniz ve birbirinizi 
yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız” diye kesin sözünüzü 
almıştık. Sonra siz kabul ettiniz. Hala da şahitlik 
ediyorsunuz. 
(*)Bu âyet, Allah'ın Yahudilere olan nimetlerinden başka bir çeşide 
delâlet etmektedir. Bu da, Allahu Telâlâ'nın onları bu teklifle mükellef 
kılması, onların da bu teklifin doğruluğunu kabul edip, sonra bu 
husustaki ahidlerine muhalefet etmeleridir. 

ثُمSonra َأنْتُم siz ُؤلَاءه öyle kimselersiniz ki تَقْتُلُون öldürüyor  
كُمَأنفُسbirbirinizi  ونتُخِْرجو çıkarıyor فَِريقًا bir grubu  
ِمنْكُمiçinizden اِرِهمِدي ِمن yurtlarından  

ونرتَتَظَاهyardımlaşıyorsunuz ِهملَيع onlara karşı ِبالِْإثِْم Günah  
 esir ُأسارى Size gelirlerse وِإن يْأتُوكُمVe düşmanlıkla والْعدواِن

oldukları halde موهتُفَاد Onlarla  fidyeleşiyorsunuz  
وهوhalbuki مرحم haram kılınmıştı كُملَيع Size مهاجِإخْر onların 

 çıkarılması َأفَتُْؤِمنُون Yoksa siz inanıp mı ِضعِبب bir kısmına  
  bir kısmını ِببعٍض İnkar ediyorsunuz وتَكْفُرونkitabın  الِْكتَاِب

اءزا جفَمŞu halde cezası نم kimsenin  ُلفْعي Yapan ذَِلك Bunu  
ِمنْكُمİçinizden يِإلَّا ِخز rezillikten başkası değildir  ِفي 
  kıyamet الِْقيامِة gününde de ويومdünya  الدنْيا hayatındaالْحياِة

 وندريdöndürülürler ِإلَى َأشَد en şiddetlisine ذَاِبالْع azabın  
ا اللَّهموAllah değildir ِبغَاِفٍل Gafil لُونما تَعمع yaptıklarınızdan   
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 وا ِمنكَانو مهعا مِلم قدصِد اِهللا مِعن ِمن ابِكت مآَء ها جلَمو
ما جآَء هم ما عرفُوا قَبلُ يستفِْتحونَ علَى الَِّذين كَفَروا فَلَ

 لَى الْكَاِفِرينةُ اِهللا عنوا ِبِه فَلَعآ ِبِه (89)كَفَرورتا اشمِبئْس 
مهفُسِلِه  اَنفَض لَ اُهللا ِمنزنا اَنْ ييغلَ اُهللا بزآ اَنوا ِبمكْفُراَنْ ي 

 علَى غَضٍب وِللْكَاِفِرين علَى من يشآُء ِمن ِعباِدِه فَبآؤا ِبغضٍب
 ِهنيم ذَابوا(90)عاَِمن مِاذَا ِقيلَ لَهلَ اُهللا   وزآ اَنِبم 

 ويكْفُرونَ ِبما ورآَء ه وهو الْحق   نؤِمن ِبمآ اُنِزلَ علَينا قَالُوا
مهعا مقًا ِلمدصآَء مِبيلُونَ اَنقْتت قُلْ فَِلم  متلُ ِانْ كُنقَب اِهللا ِمن 

 ِمِننيؤ(91)م مذْتخات اِت ثُمنيى ِبالْبوسم آَء كُمج لَقَدو 
 وِاذْ اَخذْنا (92) ِمن بعِدِه واَنتم ظَاِلمونَ  الِْعجلَ

 ِبقُ ِميثَاقَكُم اكُمنيآ اتذُوا مخ الطُّور قَكُما فَونفَعرٍة وو
 قَالُوا سِمعنا وعصينا واُشِربوا ِفى قُلُوِبِهم الِْعجلَ  واسمعوا

 ِمِننيؤم مِانْ كُنت كُمانِبِه ِامي كُمراْما يمقُلْ ِبئْس (93)ِبكُفِْرِهم  
لَقَدوAndolsun ki كُماءج size gelmişti de ىوسم Musa  

  edindiniz (ilah) اتَّخَذْتُمsonra  ثُمapaçık delillerle ِبالْبينَاِت
 zalimler وَأنْتُم ظَاِلمونonun ardından  ِمن بعِدِه O buzağıyıالِْعجَل

 olarak   
92) Andolsun ki, Musa size apaçık delillerle gelmişti de 
sonra onun ardından zalimler olarak o buzağıyı (ilah) 
edindiniz. 

وVe ِْإذhaniَأخَذْنَا Hani almış ِميثَاقَكُم sizin kesin sözünüzü  
 sarılın خُذُوا Tur’u da الطُّورüzerinize   فَوقَكُمkaldırmıştık ورفَعنَا

نَاكُما آتَيم size verdiğimize ٍةِبقُو kuvvetle واعماسو Ve dinleyin  
  Ve isyan ettik وعصينَا İşittik سِمعنَا dediler deقَالُوا

   buzağı الِْعجَل kalplerine ِفي قُلُوِبِهمİçirildi وُأشِْربوا
ِبكُفِْرِهمKüfürleri sebebiyle قُْل De ki امِبْئس ne kötüdür كُمرْأمي 

 Siz gerçekten كُنتُم   ِإنİmanınızın  ِإيمانُكُمSize emrettiği şeyِبِه 
iseniz ْؤِمِنينم mü’minler    

93)Ve hani sizin kesin sözünüzü almış, Tur'u da üzerinize 
kaldırmıştık: "Size verdiğimize kuvvetle sarılın ve 
dinleyin." "İşittik ve isyan ettik" dediler de küfürleri 
sebebiyle buzağı (sevgisi) kalplerine içirildi. De ki: "Siz 
gerçekten mü'minler iseniz imanınızın size emretttiği şey 
ne kötüdür.” 
(*)Yukarıda geçen âyetler, Yahudilerin samimi olmadığı, aslında hiç bir 
peygambere -İsrâîioğulları'ndan olsun olmasın- inanmadıkları, sadece 
Kur'ân-ı Kerîm ile değil, Tevrat ve İncil ile de amel etmedikleri 
bildirilerek, onların ne kadar yalancı olduğu ve sınırsız bir hırs perdesi 
altında kalb tıkanıklığına uğradıkları anlatılıyor. Bu âyetlerle de onların 
devam edegelen samimiyetsizlikleri ortava konularak dîn ve imân babında 
bütün iddiaları çürütülüyor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهاءا جلَموkendilerine gelince ِكتَاب bir kitap ِعنِْد ِمن katından  
 beraberlerinde bulunanı ِلما معهمtasdik edici  مصدقٌ Allahاللَِّه

  Fetih istedikleri يستَفِْتحونDaha önce   ِمن قَبُل Halde وكَانُوا
 Kendilerine فَلَما جاءهمKüfür edenlere karşı علَى الَِّذين كَفَروا

gelince فُوارا عم O tanıdıkları şey واكَفَر İnkar ettiler ِبِه Onu  
    kafirlerin üzerine  علَى الْكَاِفِرينAllah’ın  اللَِّه Artık lanetiفَلَعنَةُ

89) Allah katından kendilerine beraberlerinde bulunanı 
tasdik edici bir kitap gelince -daha önce küfür edenlere 
karşı (onunla) fetih istedikleri halde- o tanıdıkları şey 
kendilerine gelince, onu inkar ettiler. Artık Allah’ın laneti191 
o kafirlerin üzerinedir. 
İbn Humeyd kanalıyla Asım ibn Ömer ibn Katâde'den, onun da 
şeyhlerinden rivayetinde şöyle anlatmışlar: "Daha evvel kâfirler aleyhine 
Allah'tan bir fetih istiyorlardı. İşte o tanıdıkları şey (Kur'ân veya Hz. 
Muhammed) kendilerine gelince onu inkâr ettiler. Artık Allah'ın laneti 
kâfirlerin tepesine." âyeti vallahi bizim ve onların hakkında yani Ensar ve 
onların komşuları olan Yahudiler hakkında indi. Câhiliye devrinde bir 
süre biz onlara galip gelmiştik, biz putperest, onlar ise kitab ehli idiler. 
"Bir peygamber gönderilmesi zamanı geldi, gönderilmesinin gölgesi 
üzerinize düştü. O peygamberle birlikte Ad ve İrem'in katledildiği gibi 
sizi katledeceğiz, öldüreceğiz." derlerdi. Allah Tealâ Resûlü'nü Kureyş'ten 
gönderip biz de ona iman edince o peygamberi inkâr ettiler.192   

  kendisine karşı ِبِه sattıkları اشْتَروا ne kötüdürِبْئسما
مهَأنفُسnefislerini واكْفُري َأن inkar etmekle َلا َأنزِبم indirdiğini  

  Allah’ın اللَّهİndirmesini  َأن ينَزَل kıskanarak بغْيا Allah’ınهاللَّ
 ِمنdilediği kimseye   علَى من يشَاءlütfundan ِمن فَضِلِه

 علَى  Gazaba ِبغَضٍب Böylece uğradılar فَباءوا kullarındanِعباِدِه
 bir azap عذَابKafirler için  وِللْكَاِفِرينgazap üstüne  غَضٍب

vardır ِهينم alçaltıcı    
90) Allah’ın, kullarından dilediği kimseye lütfundan 
indirmesini kıskanarak Allah'ın indirdiğini inkar etmekle 
kendisine karşı nefislerini sattıkları şey ne kötüdür. Böylece 
gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir 
azap vardır. 

 ِبما  iman edin آِمنُوا Onlara لَهمdenildiği zaman وِإذَا ِقيَل
 ِبما  inanırız نُْؤِمنderler  قَالُوا  Allah’ın اللَّهindirdiğine َأنزَل
 ِبما  inkar ederler ويكْفُرونBize  علَينَا indirileneُأنِزَل
وهاءرOndan sonra geleni ise وهو Halbuki o ُّقالْح haktır  

  De ki قُْل beraberlerindekini ِلما معهمdoğrulayıcıdır مصدقًا
فَِلمniçin تَقْتُلُون öldürüyordunuz اءَأنِْبي nebilerini اللَِّه Allah’ın  

    mü’minler مْؤِمِنينidiyseniz  ِإن كُنتُمdaha önce ِمن قَبُل
91) Onlara: “Allah’ın indirdiğine iman edin" denildiği 
zaman: "Bize indirilene inanırız." derler. Ondan sonra 
geleni ise inkar ederler. Halbuki o haktır, 
beraberlerindekini doğrulayıcıdır. De ki: "Mü’minler 
idiyseniz, daha önce Allah'ın nebilerini niçin 
öldürüyordunuz?" 
(*)Yahudiler "Biz sadece bize indirilene inanırız" demekle, gerçeğin 
peşinde olmadıklarını, İsrail ırkçılığını ilâhî vahyin de üstünde tuttuklarını 
ortaya koymuşlar; Tevrat'tan sonra indirilen Kur'an da hak kitap olduğu 
ve esasen asıl Tevrat'taki ezelî ebedî değişmez gerçekleri de onayladığı 
halde, sözde kendi dinlerinde kararlı olduklarını ileri sürerek onu inkâr 
etmişlerdir. Gerçekte daha önce atalarının kendi içlerinden gönderilmiş 
bazı peygamberleri öldürmeleri, bu toplumun kendi dinlerine 
bağlılıklarında da samimi olmadıklarını göstermektedir. 
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  Cibril’e ِلِجبِريَل düşman ise كَان عدوا Kim منDe ki قُْل
فَِإنَّهgerçekten odur  لَهنَز Onu indiren لَى قَلِْبكع senin kalbine  
 ِلما بينdoğrulayıcı    مصدقًا Allah’ın اللَِّه izniyleِبِإذِْن
 ve müjde وبشْرى hidayet وهدى kendisinden öncekileriيديِه

olmak üzere  ْؤِمِنينِللْم mü’minler için    
97) De ki: "Kim Cibril'e düşman ise, gerçekten onu Allah'ın 
izniyle kendisinden öncekileri doğrulayıcı, mü’minler için 
hidayet ve müjde olmak üzere senin kalbine indiren odur." 

نمHer kim كَان ise اودع düşman ِللَِّه Allah’a  
  Cibril’e وِجبِريَل Resullerine ورسِلِه Meleklerineوملَاِئكَِتِه
  düşmanıdır عدوAllah da  اللَّهşüphesiz  فَِإنVe Mikail’e وِميكَاَل
ِللْكَاِفِرينO kafirlerin   

98) Her kim Allah'a, meleklerine, Resullerine, Cibril’e ve 
Mikail'e düşman ise, şüphesiz Allah da o kafirlerin 
düşmanıdır. 
Yahudiler Resulullah (a.s)'a: "Meleklerden Rabbi katından risalet ve vahyi 
getiren belli bir meleğin gelmediği hiçbir peygamber yoktur. Sana bunu 
getiren arkadaşın kimdir? (Bize söyle) ki sana tabi olalım." demeleri 
üzerine Resulullah (a.s) "Cebrail'dir" diye cevap verir. Bu sefer Yahudiler 
söylediler: O, savaş ile ilgili emirleri indiren birisidir, o bizim 
düşmanımızdır. Eğer sen yağmur ve rahmeti indiren Mikâil demiş 
olsaydın, sana inanırdık. Bunun üzerine Yüce Allah: "... o kâfirlerin 
düşmanıdır" buyruğunu indirdi.15 

لَقَدوAndolsun لْنَاَأنز indirdik كِإلَي sana اٍتآي ayetler  
  başkası ِإلَّا Onlarıِبها  inkar etmez وما يكْفُرapaçık بينَاٍت

الْفَاِسقُونfasıklardan    
99) Andolsun sana apaçık ayetler indirdik. Onları 
fasıklardan başkası inkar etmez. 

 onu َنَبَذُه bir ahidle َعْهًدا bağlandılarsa َعاَهُدواNe zamanَأَوُآلََّما
bozuvermedi mi َفِريٌق bir grup ِمْنُهْم içlerinden َبْل Zaten  

   iman etmezler َلا ُيْؤِمُنوَن Onların pek çoğuَأْآَثُرُهْم
100) Ne zaman bir ahidle bağlandılarsa, içlerinden bir grup 
onu bozuvermedi mi? Zaten onların pek çoğu iman 
etmezler. 
İbn Abbâs'tan rivayet ediliyor ki "Onlar ne zaman bir ahid ile 
bağlandılarsa onlardan bir grup onu bozup atıvermedi mi?..." âyetinde 
kastedilen Mâlik ibn es-Sayf (İbnu's-Sayt da denilirmiş)'dır. "Allah'a yemin 
olsun ki kitabımızda Muhammed'e iman edeceğimize dair bizden ne bir 
ahid alınmıştır ne bir misak." demişti. Bunun üzerine bu âyet-i kerime 
nazil oldu.16 

 ِمنbir Resul   رسوٌل Onlara geldiyse جاءهمNe zaman ولَما
 ِلما  tasdik eden مصدقٌ  Allah اللَِّه katındanِعنِْد
مهعمberaberlerindekini َذنَب attılar ٌفَِريق bir grup ُُأوت الَِّذين وا ِمن 

verilenlerdenالِْكتَاب kitap ِكتَاب kitabını اللَِّه Allah’ın  
اءروarkasına وِرِهمظُه sırtlarının مكََأنَّه sanki gibi  ونلَمعلَا ي 

bilmiyorlarmış   
101) Ne zaman onlara Allah katından, beraberlerindekini 
tasdik eden bir Resul geldiyse, kitap verilenlerden bir grup 
–sanki bilmiyorlarmış gibi- Allah'ın kitabını sırtlarının 
arkasına attılar. 
(*)Son nebinin geleceğini bütün milletlerden daha iyi bilen ve hidâyet 
nurundan yansıtacağı ışıkla cihanı aydınlatacağına dair ilâhî kaynak 
(Tevrat)tan yeteri kadar   bilgi elde   eden   Yahudilerin,   Hz.  
Muhammed (a.s)’ın zuhurundan sonraki tutumları, bu bilgilerine 
uymamıştır. Tarih boyunca onların peygamberler hakkındaki davranış ve 
düşünceleri yeknesaklığını muhafaza etmiştir. Nitekim son nebiye 
inanacakları yerde onun halk içindeki itibarını düşürmek, prestijini 
sarsmak için olmadık yalan, tezvir ve iftiralarda bulundular. Cenâb-ı Hak 
onların karakterini bir daha meydana koyduktan sonra merhameti icâbı 
onları yeniden ikaz ederek son peygambere ve Kitaba uymalarını, 
peygamberlere yakışmayan isnatlardan kaçınmalarını tenbih ediyor. 

 
 
 
 
 

قُلْ ِانْ كَانت لَكُم الدار اْالَِخرةُ ِعند اِهللا خاِلصةً ِمن دوِن 
 اِدِقنيص متِانْ كُن توا الْمونماِس فَت(94)النونمتي لَنا  وداَب ه

 ِبالظَّاِلِمني ِليماُهللا عو ِديِهماَي تما قَد(95)ِبم مهنِجدلَتو 
 لَو مهداَح دوكُوا يراَش الَِّذين ِمنوٍة ويلَى حاِس عالن صراَح

معذَاِب اَنْ يالْع ِزِحِه ِمنحزِبم وا همٍة ونس اَلْف رمعاُهللا يو ر
 قُلْ من كَانَ عدواً ِلِجبِريلَ فَِانه نزلَه (96)بِصري ِبما يعملُونَ 

علَى قَلِْبك ِبِاذِْن اِهللا مصدقًا ِلما بين يديِه وهدى وبشرى 
 ِمِننيؤ(97)ِللْمِلِه وسرلَِئكَِتِه وماً ِللَِّه وودكَانَ ع نِريلَ  مِجب

 ِللْكَاِفِرين ودِميكَالَ فَِانَّ اَهللا عاٍت (98)واي كآ ِالَيلْنزاَن لَقَدو 
 اَوكُلَّما عاهدوا (99)بيناٍت وما يكْفُر ِبهآ ِاالَّ الْفَاِسقُونَ 

ولَما جآَء  (100)عهدا نبذَه فَِريق ِمنهم بلْ اَكْثَرهم الَ يؤِمنونَ 
 الَِّذين ِمن ذَ فَِريقبن مهعا مِلم قدصِد اِهللا مِعن ولٌ ِمنسر مه
اُوتوا الِْكتاب ِكتاب اِهللا ورآَء ظُهوِرِهم كَاَنهم الَ يعلَمونَ 

(101)  
 ahiretلْآِخرةُ ا yurdu الدارyalnız size ait ise  ِإن كَانَتْ لَكُمDe ki قُْل

ِعنْد katında اللَِّه Allah ًةخَاِلص halis olarak  وِند ِمن 
  Ölümü الْموتَ  o halde isteyin فَتَمنَّوا insanlar arasındanالنَّاِس
كُنتُم ِإنiseniz اِدِقينص doğru kimseler    

94) De ki: "Allah katında ahiret yurdu insanlar arasından 
halis olarak yalnız size ait ise, doğru kimseler iseniz, o 
halde ölümü isteyin.” 
Yahudiler: "Cennete Yahudi olanların dışında kimse giremeyecektir" 
deyince Yüce Allah da: "De ki: Eğer Allah nezdinde…ölümü temenni 
edin", buyruğunu indirdi.193 

و Ve ي لَنهنَّوتَمonu asla arzu etmezler ادَأب ebediyyen  اِبم 
 Allah واللَّهellerinin  َأيِديِهمsunduğu şeyler sebebiyle  قَدمتْ

elbette ِليمع en iyi bilendir ِبالظَّاِلِمين zalimleri   
95) Ve ellerinin sunduğu şeylerden dolayı onu ebediyyen 
asla arzu etmezler. Allah elbette zalimleri en iyi bilendir. 

منَّهلَتَِجدوMuhakkak ki sen onları görürsün صرَأح en 
düşkünü olarak النَّاِس insanların اٍةيلَى حع hayata  الَِّذين ِمنو 

 لَوOnlardan her biri   َأحدهمİster  يودmüşriklerden bile َأشْركُوا
رمعيyaşamak ister ََألْف Bin نٍَةس yıl ِزِحِهحزِبم وا همو Onları 

kurtaracak değildir ذَاِبالْع ِمن azaptan رمعي َأن halbuki uzun 
yaşamak اللَّهو Allah elbette ِصيرب hakkıyla görendir  اِبم 

لُونمعيyaptıklarını    
96) Muhakkak ki, sen onları insanların hayata en düşkünü 
olarak görürsün; müşriklerden bile… Onlardan her biri bin 
yıl yaşamak ister; halbuki uzun yaşamak onları azaptan 
kurtaracak değildir. Allah elbette yaptıklarını hakkıyla 
görendir. 
(*)Her bakımdan Tevrat ve İncil'i tashih eden ve Yahudîlerin yalan-yanlış 
iddialarını çürüten Kur'ân-ı Kerim'in son derece açik ve haklı belgeleri 
karşısında şaşıran Yahudiler, bu defa Hz. Muhammed'e vahiy getiren 
melek Cibril'e dil uzatıp, onu Yahudi düşmanı olarak ilân ettiler. Mikâil'e 
karşı da büyük sempatileri olduğunu söyliyerek açık bir tezat içinde 
bocalamaya başladılar.  
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 نملَيس ا كَفَرمو نملَيلِْك سلَى مع اِطنييا الشلوتا توا معباتو
ى ولَِكن الشياِطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر ومآ اُنِزلَ علَ

الْملَكَيِن ِبباِبلَ هاروت وماروت وما يعلِّماِن ِمن اَحٍد حتى 
يقُوآل ِانما نحن ِفتنةٌ فَالَ تكْفُر فَيتعلَّمونَ ِمنهما ما يفَرقُونَ ِبِه 

 ِبِاذِْن اِهللا بين الْمرِء وزوِجِه وما هم ِبضآرين ِبِه ِمن اَحٍد ِاالَّ
 ا لَهم يهرتِن اشوا لَمِلمع لَقَدو مهفَعنالَ يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو
ِفى اْالَِخرِة ِمن خالٍَق ولَِبئْس ما شروا ِبِه اَنفُسهم لَو كَانوا 

ثُوبةٌ ِمن ِعنِد اِهللا خير  ولَو اَنهم اَمنوا واتقَوا لَم(102)يعلَمونَ 
 يآاَيها الَِّذين اَمنوا الَ تقُولُوا راِعنا (103)لَو كَانوا يعلَمونَ 

 اَِليم ذَابع ِللْكَاِفِرينوا وعماسا ونظُرقُولُوا ان(104)و دوا يم 
شالَ الْماِب وِل الِْكتاَه وا ِمنكَفَر الَِّذين كُملَيلَ عزناَنْ ي ِرِكني

ِمن خيٍر ِمن ربكُم واُهللا يختص ِبرحمِتِه من يشآُء واُهللا ذُو 
  (105)الْفَضِل الْعِظيِم 

مَأنَّه لَووGerçekten onlar نُواآم iman edip ااتَّقَوو sakınmış 
olsalardı ٌةثُوبلَم sevabı ِْعن ِد اللَِّه ِمنAllah katındaki رخَي daha 

hayırlı olurdu لَو keşke ونلَمعكَانُوا ي bilselerdi    
103) Gerçekten onlar iman edip sakınmış olsalardı, elbette 
Allah katındaki sevabı daha hayırlı olurdu; keşke bilselerdi. 

  raina راِعنَا demeyin لَا تَقُولُوا iman edenler الَِّذين آمنُوا Eyياَأيها
 kafirler وِللْكَاِفِرينdinleyin  واسمعوا Unzurna انظُرنَا Deyinوقُولُوا
için ذَابع azap vardır  َأِليم çok acıklı    

104) Ey iman edenler, "râinâ" demeyin; "unzurna” deyin ve 
dinleyin. Kafirler için çok acıklı bir azap vardır. 
İbni Abbâs şöyle demiş: Araplar kendi aralarında "Bizi görüp gözetin." 
anlamında olmak üzere "râinâ" derlerdi. Yahudiler, ashab-ı kiramın Hz. 
Peygamber (a.s)'e de bu şekilde seslendiklerini duyunca bu çok hoşlarına 
gitti. Çünkü "râinâ" Yahudi lisanında "İşit, işitmez olası!" manâsında 
çirkin bir küfür idi. "Biz şimdiye kadar Muhammed'e gizlice sövüyorduk, 
gelin artık açıkça sövelim. Bu küfür nasıl olsa onların sözü (ile aynı)" 
dediler ve "Ey Muhammed râinâ" deyip gülmeye başladılar. Ensardan 
Sa'd ibn Ubâde –başka bir rivayette  Sa'd  İbn Muâz- Yahudilerin dilini 
biliyordu. Yahudilerin Efendimize böyle deyip güldüklerini görünce 
durumu hemen kavradı ve: "Ey Allah'ın düşmanları, Allah'ın laneti size. 
Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden 
herhangi birinin Efendimize böyle söylediğini duyarsam boynunu 
koparırım." Dedi. Yahudiler: "İyi de bunu siz de söylemiyor musunuz?" 
dediler de Allah Tealâ: "Ey iman edenler, râinâ demeyin..." âyetini 
indirdi.17 

دوا يمarzu etmezler واكَفَر الَِّذين küfre girenler  ِلَأه ِمن 
 َأنve müşriklerden   ولَا الْمشِْرِكينKitap ehlinden الِْكتَاِب
 ِمنhiç bir hayır   ِمن خَيٍر üzerinize علَيكُمindirilmesini ينَزَل
كُمبرRabbinizden اللَّهو Oysa Allah خْتَصي has kılar  

 Şüphesiz واللَّهdilediği kimseye  من يشَاءrahmetini ِبرحمِتِه
Allah ِلذُو الْفَض lütuf sahibidir ِظيِمالْع çok büyük   

105) Kitap ehlinden ve müşriklerden küfre girenler, 
Rabbinizden üzerinize hiç bir hayır indirilmesini arzu 
etmezler; oysa Allah rahmetini dilediği kimseye has kılar. 
Şüphesiz Allah çok büyük lütuf sahibidir. 
Müfessirler derler ki: Müslümanlar, anlaşmalı oldukları yahudilere: "Gelin 
Muhammed'e iman edin." dediklerinde yahudiler: "Şu bizi çağırdığınız din 
bizim üzerinde olduğumuz dinden daha hayırlı değil. Aslında biz de onun 
hayır olmasını isteriz ama..." demişlerdi. Bunun üzerine onları yalanlamak 
için Allah Tealâ "Kitab ehlinden kâfirler ve müşrikler Rabbınızdan size bir 
hayır indirilmesini istemezler." ayetini indirdi.18 

 

  Şeytanların الشَّياِطينuydurduklarına  ما تَتْلُو uydularواتَّبعوا
 kafir وما كَفَرSüleyman’ın  سلَيمانmülkü hakkında علَى ملِْك 
olmadı انملَيس Süleyman لَِكنو asıl  اِطينالشَّي Şeytanlar  

  insanlara النَّاسöğreterek  يعلِّمونküfre girdiler كَفَروا
رحالسsihri ا ُأنِزَلمو indirilenleri ِنلَكَيلَى الْمع İki meleğe  
 وما  Ve Marut adlı وماروتَ Harut هاروتَ Babil’dekiِبباِبَل
 حتَّى  Hiç kimseye ِمن َأحٍد Oysa o ikisi öğretmezlerdiيعلِّماِن
  Biz (insanlar için) bir fitneyiz ِإنَّما نَحن ِفتْنَةٌ demedikçeيقُولَا

فَلَا تَكْفُرSakın küfre girmeyin ونلَّمتَعفَي öğreniyorlardı امِمنْه O 
ikisinden ِبِه م قُونفَرا يAyıracak şeyler ِجِهوزِء ورالْم نيب karı ile 

kocanın arasını ينارِبض ما همو Oysa zarar veremezlerdi  
  İzni ِبِإذِْن Olmadıkça ِإلَّا hiç kimseye ِمن َأحٍد Onunlaِبِه
 zarar verecek يضرهم ما öğreniyorlardı ويتَعلَّمونAllah’ın  اللَِّه

şeyleri  مهنفَعلَا يو kendilerine faydası olmayıp  لَقَدو 
 bunu satın لَمن اشْتَراهAndolsun ki gayet iyi biliyorlardı عِلموا

alanın ا لَهم Olmadığını ِةِفي الْآِخر Ahirette خَلَاٍق ِمن bir nasibi 
لَِبْئسو Ne kadar kötü olduğunuا ِبِهوا شَرم karşılığında 

sattıkları şeyin مهَأنفُس kendilerini لَو keşke  كَانُوا 
ونلَمعيbilselerdi    

102) Şeytanların Süleyman’ın mülkü hakkında 
uydurduklarına uydular. Süleyman kafir olmadı; asıl 
şeytanlar sihri ve Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe 
indirilenleri insanlara öğreterek küfre girdiler. Oysa o ikisi: 
"Biz (insanlar için) bir fitneyiz; sakın küfre girmeyin" 
demedikçe, hiç kimseye öğretmezlerdi. O ikisinden karı ile 
kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı; oysa onunla, 
Allah'ın izni olmadıkça, hiç kimseye zarar veremezlerdi. 
Onlar, kendilerine faydası olmayıp, zarar verecek şeyleri 
öğreniyorlardı. Andolsun ki, bunu satın alanın ahirette bir 
nasibi olmadığını gayet iyi biliyorlardı. Kendilerini 
karşılığında sattıkları şeyin ne kadar kötü olduğunu keşke 
bilselerdi. 
Şeytanlar büyüyü ve gerçeği olmayan bir çeşit göz bağcılıkları ve tılsımları 
Asâfa isnad ederek "İşte bu, hükümdar ve Allah'ın peygamberi 
Süleyman'ın kâtibi Berhiya oğlu Âsâfa öğretilen şeylerdir." diye yazdıktan 
sonra, bunları Hz. Süleyman'ın namaz kıldığı yerin altına gömdüler. Bu işi 
de Yüce Allah'ın Hz. Süleyman'dan mülkünü geçici olarak elinden aldığı 
sırada yaptılar. Hz. Süleyman bunun farkına varmamıştı. Hz. Süleyman 
vefat ettikten sonra bu büyüleri onun namaz kıldığı yerin altından 
çıkardılar, insanlara da şöyle dediler: Süleyman bunun sayesinde size 
hüküm ederdi, bunu öğreniniz. İsrailoğulları'nın bilgin olanları bu 
durumu haber alınca: "Bunun Süleyman'ın bilgisi olmasını kabul 
etmekten Allah'a sığınırız." dediler. Seviyesiz, düşük kimseler ise: "Evet, 
bu Süleyman'ın bilgisidir." diyerek bu işi öğrenmeye yöneldiler, 
peygamberlerinin kitaplarını reddettiler. Böylelikle Hz. Süleyman'ı 
kınamak yaygın bir hal almaya başladı. Yüce Allah Muhammed (a.s)'ı 
peygamber olarak gönderip onun vasıtasıyla Hz. Süleyman'ın kendisine 
yakıştırılan iftiralardan uzak olduğunu bildirip şöyle buyurdu: "Şeytanların 
Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurdukları şeylere uydular."194 
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108) Yoksa daha önce Musa'dan istendiği gibi siz de 
Resulünüzden istemeyi mi arzu ediyorsunuz? Her kim 
imanı küfre değişirse şüphesiz ki doğru yoldan sapmıştır. 

دوisterler كَِثير pek çoğu ِل الِْكتَاِبَأه ِمن Kitap ehlinden  لَو 
ونَكُمدريsizi döndürmek isterler اِنكُمِد ِإيمعب ِمن imanınızdan 
sonra اكُفَّار kafirler olarak ادسح hasetten dolayı   ِعنِْد ِمن 
َأنفُِسِهمiçlerindeki نيا تَبِد معب ِمن apaçık belli olduktan sonra  

 ملَهkendilerine ُّقالْح Hak فُوافَاع affedin وافَحاصو yüz çevirin  
  Şüphesiz ِإنemrini  ِبَأمِرِه Allah اللَّهgetirinceye  يْأِتيkadar حتَّى
اللَّهAllah ٍءلَى كُلِّ شَيع her şeye قَِدير kadirdir    

109) Kitap ehlinden pek çoğu, hak kendilerine apaçık belli 
olduktan sonra, içlerindeki hasetten dolayı, sizi 
imanınızdan sonra kafirler olarak döndürmek isterler. Allah 
emrini getirinceye kadar affedin, yüz çevirin. Şüphesiz Allah 
her şeye kadirdir. 
Yahudiler Uhud gazvesinden sonra müslümanlara: "Başınıza gelenleri 
görmediniz mi? Eğer hak din üzere olsaydınız bunlar başınıza gelmezdi. 
Bizim dinimize dönün. Sizin için en hayırlı olan budur." Demişlerdi. İşte 
bunun üzerine "Kitab ehli olanlardan çoğu sizi imanınızdan sonra 
kâfirlere çevirmek istediler..."  âyeti  nazil  oldu.19 
Haset: Başkasının elindeki nimeti çekemeyerek, o nimetin ondan 
gitmesini arzu etmek.  

  zekatı الزكَاةَ verin وآتُوا Namazı الصلَاةَ dosdoğru kılınوَأِقيموا
 ِمنKendiniz için   ِلَأنفُِسكُمne gönderirseniz وما تُقَدموا

  Allah katındaنْد اللَِّه ِع onu bulursunuz تَِجدوهhayırdan خَيٍر
ِإنŞüphesiz اللَّه Allah لُونما تَعِبم yaptıklarınızı ِصيرب hakkıyla 

görendir   
110) Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Kendiniz için 
hayırdan ne gönderirseniz, Allah katında onu bulursunuz. 
Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 
(*)Yukarıda geçen âyetler, kin ve haset gibi iki manevî hastalığın 
hakikatleri nasıl örttüğünü, bu yüzden beşeri münasebetlerde derin 
uçurumların meydana geldiğini; hak ve adalet üzere olan mü'minlerin bu 
uçurumu kapamak için af ve müsamaha ile hareket etmelerinin lüzumunu 
beyan eden Cenâb-ı Hak (c.c.), buna ilâveten iki güzel vasfın tatbikatta 
feyizli örneklerini vermeleri için mü'minlere namaz ve zekât ibadetlerini 
yerine getirmelerini emretmiştir. Çünkü namaz ile zekât insanı hissi 
davranışlarda bulunmaktan, madde ile mâna arasındaki dengeyi 
bozmaktan alıkoyar. Beşeri münasebetlerde en sağlam köprünün 
kurulmasını sağlar. 

  başkası ِإلَّا cennete الْجنَّةَ asla giremez لَن يدخَُل dedilerوقَالُوا
  Hıristiyanlardan نَصارى Veya َأوYahudilerden من كَان هودا

ِتلْكbu  مهاِنيَأم Onların kuruntularıdır قُْل De ki اتُواه getirin  
انَكُمهربdelilinizi كُنتُم ِإن  kimseler isenizاِدِقينص Doğru    

111) (Yahudiler) “Yahudilerden” veya (Hıristiyanlar) 
"Hıristiyanlardan başkası asla cennete giremez" dediler. 
Bu onların kuruntularıdır. De ki: "Doğru kimseler iseniz 
delilinizi getirin.” 

  yüzünü وجههteslim ederse  َأسلَمher kim  منHayır بلَى
  onun vardır فَلَهihsan edici olarak  وهو محِسنAllah’a ِللَِّه

هرَأجecri ِهبر ِعنْد Rabbi katında لَاو yoktur  ٌفخَو Korku  
ِهملَيعOnlar için لَاو de değillerdir مه Onlar نُونزحي üzülecek    

112) Hayır, her kim ihsan edici olarak yüzünü Allah’a teslim 
ederse onun, Rabbi katında ecri vardır. Onlar için korku 
yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ٍة اَوآي ِمن خسنا نم لَمعت ا اَلَمِمثِْله آ اَوهٍر ِمنياِْت ِبخا نِسهنن 
 ىٍء قَِديرلَى كُلِّ ش(106)اَنَّ اَهللا ع لْكم اَنَّ اَهللا لَه لَمعت اَلَم 

السمواِت واْالَرِض وما لَكُم ِمن دوِن اِهللا ِمن وِلى والَ نِصٍري 
نْ تسئَلُوا رسولَكُم كَما سِئلَ موسى ِمن  اَم تِريدونَ اَ(107)

 (108)قَبلُ ومن يتبدِل الْكُفْر ِباِْالمياِن فَقَد ضلَّ سوآَء السِبيِل 
ود كَِثري ِمن اَهِل الِْكتاِب لَو يردونكُم ِمن بعِد ِامياِنكُم كُفَّارا 

ِد اَنِعن ا ِمندسفُوا حفَاع قالْح ملَه نيبا تِد معب ِمن فُِسِهم
 ٍء قَِديرىلَى كُلِّ شِرِه ِانَّ اَهللا عاُهللا ِباَم اِْتىى يتوا حفَحاصو

(109) فُِسكُموا الَنمقَدا تمكَوةَ ووا الزاَتةَ ولووا الصاَِقيمو 
 (110)ِهللا ِانَّ اَهللا ِبما تعملُونَ بِصري ِمن خيٍر تِجدوه ِعند ا

 ى ِتلْكارصن ا اَوودكَانَ ه نةَ ِاالَّ منلَ الْجخدي قَالُوا لَنو
 اِدِقنيص متِانْ كُن كُمانهروا باتقُلْ ه مهاِني(111)اَم نلَى مب 

 ِسنحم وهِللَِّه و ههجو لَماَس فوالَ خِه وبر دِعن هراَج فَلَه
  (112)علَيِهم والَ هم يحزنونَ 

 veya onu َأو نُنِسها bir ayeti ِمن آيٍة Biz neshederما نَنسخْ
unutturursak نَْأِت getiririz  ٍرِبخَي daha hayırlısını اِمنْه ya 

ondan َأو Ya da اِمثِْله Onun benzerini  لَمتَع َألَم Bilmez misin 
ki َأن muhakkak اللَّه Allah ٍءلَى كُلِّ شَيع her şeye قَِدير kadirdir 

   
106) Biz bir ayeti nesheder veya onu unutturursak ya ondan 
daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz. Bilmez 
misin ki muhakkak Allah her şeye kadirdir. 
Bu âyetin nüzulüne kıblenin Beytu'l-Makdis'ten Ka'be'ye çevrilmesi 
üzerine, yahudilerin, müslümanların namazlarında başka bir yöne 
döndürülmelerini çekemiyerek, hased, kin ve düşmanlıklarından 
"Muhammed bugün bir şey söylüyor, yarın ondan dönüyor, ashabına 
dilediğini helâl kılıyor, dilediğini haram ediyor. Bu Kur'ân filân değil, 
tamamen Muhammed'in sözü, onun için birbirini nakzediyor, çelişkili bir 
söz" demelerinin sebep olduğu da rivayet edilmiştir..195 
Nesh: Değiştirme, taşıma, silme, kaldırma demektir. Tahsis: Hükmü 
genel olan bir nassın daha sonraki bir delil, işaret veya icma ile 
hükmünün, lafzın kapsadığı bütün fertlere değil de, belirli fertlere has 
olduğunun belirtilmesidir. 

لَمتَع َألَمBilmez misin ki َأن şüphesiz اللَّه Allah’tır لَه kendisine 
ait olan لْكم mülkü  اِتاومالس göklerin ِضالَْأرو Ve yerin  امو 

لَكُمSizin için وِن اللَِّهد ِمن Allah’tan başka  ِليو ِمن ne bir veli 
vardır لَا نَِصيٍرو ne de yardımcı    

107) Bilmez misin ki, şüphesiz göklerin ve yerin mülkü 
kendisine ait olan Allah'tır ve sizin için Allah’tan başka ne 
bir veli vardır, ne de yardımcı. 
Veli: İşleri çekip çevirecek, düzene koyacak, koruyucu kimse, dost 
demektir. Gerçek veli Allah’tır.  

َأمYoksa ونتُِريد  arzu ediyorsunuzَُألتَس وا َأنsiz de istemeyi mi 
ولَكُمسر Resulünüzden ِئَلا سكَم istendiği gibi ىوسم Musa’dan 
  Küfre الْكُفْرdeğişirse  يتَبدْل  Her kim ومنdaha önce  ِمن قَبُل
  doğru سواءsapmıştır  ضلَّ şüphesiz ki فَقَدİmanı ِبالِْإيماِن
   yoldanالسِبيِل
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وقَالَِت الْيهود لَيسِت النصارى علَى شىٍء وقَالَِت النصارى 
 قَالَ الَِّذين كَذَِلك ابلُونَ الِْكتتي مهٍء وىلَى شع ودهِت الْيسلَي

فَاُهللا ي ِلِهمونَ ِمثْلَ قَولَمعوا الَ يا كَانِة ِفيممالِْقي موي مهنيب كُمح
 ومن اَظْلَم ِممن منع مساِجد اِهللا اَنْ (113)ِفيِه يختِلفُونَ 

يذْكَر ِفيها اسمه وسعى ِفى خراِبها اُولَِئك ما كَانَ لَهم اَنْ 
ِفى الد ملَه اِئِفنيآ ِاالَّ خلُوهخدِة يِفى اْالَِخر ملَهو ىا ِخزين

 ِظيمع ذَاب(114)ع لُّوا فَثَموا تمنفَاَي ِربغالْمو ِرقشِللَِّه الْمو 
 ِليمع اِسعاِهللا ِانَّ اَهللا و هجا (115)ولَدذَ اُهللا وخقَالُوا اتو 

 (116)رِض كُلٌّ لَه قَاِنتونَ سبحانه بلْ لَه ما ِفى السمواِت واْالَ
 كُن قُولُ لَها يما فَِانرى اَمِاذَا قَضِض واْالَراِت وومالس ِديعب

 وقَالَ الَِّذين الَ يعلَمونَ لَوالَ يكَلِّمنا اُهللا اَو (117)فَيكُونُ 
ِلِهمقَب ِمن قَالَ الَِّذين ةٌ كَذَِلكآ اَيأِْتينت تهابشت ِلِهمِمثْلَ قَو 

 ِانآ اَرسلْناك ِبالْحق (118)قُلُوبهم قَد بينا اْالَياِت ِلقَوٍم يوِقنونَ 
  (119)بِشريا ونِذيرا والَ تسئَلُ عن اَصحاِب الْجِحيِم 

ِديعبörneksiz yaratandır اِتاومالس Gökleri ِضالَْأرو ve yeri  ِإذَاو 
  Ol كُنOna  لَهDer  فَِإنَّما يقُوُل Bir işe َأمرا hükmettiği  zamanقَضى
كُونفَيo da hemen oluverir   

117) Gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir emr (işe) kada 
(hükmettiği) zaman ona "ol” der; o da hemen oluverir. 

  değil miydi لَولَا Bilmeyenler de الَِّذين لَا يعلَمونdediler وقَاَل
  bize gelmeli تَْأِتينَا Veya َأوAllah  اللَّهbizimle konuşmalı يكَلِّمنَا
 الَِّذين ِمنsöylemişlerdi   قَاَل  İşte böylece كَذَِلكbir ayet آيةٌ

ِلِهمقَبOnlardan öncekiler de ِمثَْل ِلِهمقَو Onların sözlerinin 
benzerini  ْتهتَشَاب birbirine benzedi مهقُلُوب Kalpleri  قَد 

 Bir ِلقَوٍم ayetleri الْآياِت  Oysa biz iyice açıklamışızdırبينَّا
topluluk için وِقنُوني kesin olarak inanan    

118) Bilmeyenler de: "Allah bizimle konuşmalı veya bize bir 
ayet gelmeli değil miydi?" dediler. Onlardan öncekiler de 
işte böylece onların sözlerinin benzerini söylemişlerdi. 
Kalpleri birbirine benzedi. Oysa biz, kesin olarak inanan bir 
topluluk için ayetleri iyice açıklamışızdır. 
İbn Abbâs naklediliyor: Yahudi Rafı' ibn Huzeyme (veya Hureymile), 
Resûlullah (a.s)'a: Eğer söylediğin gibi Allah katından gönderilmiş bir elçi 
isen o seni gönderen Allah'a söyle gelip bizimle konuşsun, konuştuğunu 
(kelâmını) duyalım." Demişti. Bunun üzerine Allah Tealâ bu âyeti 
indirdi.20 

  Hak ile ِبالْحقِّ Seni gönderdik َأرسلْنَاكŞüphesiz biz ِإنَّا
  Hem korkutucu olmak üzere ونَِذيرا Hem müjdeleyiciبِشيرا

   Halkından عن َأصحاِب Sen sorulmazsınولَا تُسَأُل
    Cehennemالْجِحيِم

119) Şüphesiz biz seni hem müjdeleyici hem korkutucu 
olmak üzere hak ile gönderdik. Sen cehennem halkından 
sorulmazsın. 
İbni Abbâs ve Muhammed ibn Ka'b el-Kurazî derler ki: Hz. Peygamber 
(a.s) "Keşke bir bilebilsem, babam ve annem ne yaptılar (ne yapıyorlar)?" 
dediği zaman kâfirlerin hallerini sormaktan "Muhakkak Biz seni hak 
olarak, müjdeleyici…." âyeti ile men edildi. Taberî'deki rivayette 
Efendimiz (a.s)'ın bu temennisini üç kere söylediği, ancak âyet ile bundan 
men edilince bir daha ömrünün sonuna kadar ana-babasmı hiç 
zikretmediği de kaydedilmiş.21 
 
 
 

  değildir لَيستْ Yahudiler الْيهودdediler وقَالَتْ
  dediler وقَالَتْ bir  şey üzere علَى شَيٍء Hıristiyanlarالنَّصارى
 علَى   Yahudiler الْيهودdeğildir  لَيستْ Hıristiyanlar daالنَّصارى

  okuyorlarلُون يتْ Halbuki onlar وهمbir şey üzere شَيٍء
الِْكتَابkitabı كَذَِلك İşte  böylece قَاَل söylediler  لَا الَِّذين 
ونلَمعيbilmeyenler de ِمثَْل benzerini  ِلِهمقَو Onların sözlerinin 
فَاللَّه Allah كُمحي hüküm verecektir منَهيب aralarında موي günü  

  ihtilafa düştükleri konuda ِفيما كَانُوا ِفيِه يخْتَِلفُونkıyamet الِْقيامِة 
113) Bir de Yahudiler: “Hıristiyanlar bir şey üzere değildir” 
dediler. Hıristiyanlar da: "Yahudiler bir şey üzere değildir” 
dediler. Halbuki onlar kitabı okuyorlar. İşte böylece 
bilmeyenler de onların sözlerinin benzerini söylediler. Allah 
kıyamet günü, ihtilafa düştükleri konuda aralarında hüküm 
verecektir. 
111-112-113. ayet-i kerimeleri, Medine Yahudileri ile Necran Hristiyanları 
hakkında inmiştir. Şöyle ki, Necran heyeti Resulullah (a.s.)'ın huzuruna 
geldiğinde Yahudi alimleri de onların yanma geldi. Birbirleriyle tartıştılar: 
Yahudiler: "Siz din hususunda söz edilmeye değer bir şeye sahip 
değilsiniz" dediler. Hz. İsa'ya ve İncil'e karşı kâfir oldular. Hristiyanlar da 
onlara: "Siz de din hususunda bir şeye sahip değilsiniz deyip Hz. Musa'ya 
ve Tevrat'a karşı kâfir oldular. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayet-i 
kerimeyi indirdi.196 

و Veنم  kim olabilirَأظْلَم daha zalim نَعم نِمم Alıkoyan  
اِجدسمmescitlerini اللَِّه Allah’ın ْذي َأن كَرanılmasından  
 ِفي  ve çalışandan وسعى Onun adının اسمهiçlerinde  ِفيها

 ما كَانİşte onlar var ya   ُأولَِئكOnların harap olmasına  خَراِبها
 ملَهOnlara başka bir şey yoktur اخُلُوهدي َأن Oralara 

girmekten ِإلَّا başka خَاِئِفين korka korka ملَه Onlar için vardır  
 ِفي الْآِخرِة  onlar için vardır ولَهمrezillik  ِخزيdünyada ِفي الدنْيا

ahirette ذَابع bir azap ِظيمع çok büyük    
114) Ve Allah’ın mescitlerini, içlerinde O'nun adının 
anılmasından alıkoyan ve onların harap olmasına 
çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onlar var ya, onlara 
oralara korka korka girmekten başka bir şey yoktur. Onlar 
için dünyada rezillik vardır. Onlar için ahirette de çok 
büyük bir azap vardır. 
Bu âyetin lafzı genel olduğu için her ne zaman ve şekilde, hangi 
mescidden olursa olsun onlarda ibadeti engelleyip maddî ve manevî 
harabiyetlerine sebep olanlar bu âyetin hükmü altına girerler..197 

  batı da والْمغِْربDoğu da  الْمشِْرقُ Allah’ındırوِللَِّه
  nereye yönelirseniz تُولُّوا bundan dolayı herفََأينَما
فَثَمOradadır هجو Vechi اللَِّه Allah’ın ِإن Şüphesiz اللَّه Allah   

اِسعوVasi’dir ِليمع Alim’dir    
115) Doğu da, batı da Allah'ındır. Bundan dolayı her nereye 
yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şüphesiz Allah Vasi'dir 
(rahmeti geniştir), Alim'dir (heşeyi bilendir). 
Amir ibn Rabîa'dan rivayet ediliyor ki o şöyle anlatmış: Karanlık bir 
gecede bir seferde Allah'ın Resûlü (a.s) ile beraberdik. Kıblenin neresi 
olduğunu bilemedik de herkes kendi hali üzere namaz kıldı. Sabah olunca 
durumu Hz. Peygamber (a.s)'e haber verdik de "Allah'ındır doğu da batı 
da. Nereye dönerseniz Allah'ın vechi orasıdir..." âyeti nazil oldu.198 

 O سبحانَهçocuk  ولَدا Allah اللَّهedindi  اتَّخَذَ Bir de dedilerوقَالُوا
münezzehtir ْلب Bilakis لَه O’nundur ام her ne varsa  ِفي 

  O’na لَهhepsi de   كُلٌّ ve yerde والَْأرِض göklerdeالسماواِت
قَاِنتُونgönülden itaat edicidir    

116) Bir de: "Allah çocuk edindi." dediler. O münezzehtir. 
Bilakis göklerde ve yerde her ne varsa O’nundur. Hepsi de 
O'na gönülden itaat edicidir.  
Bu âyet "Uzeyr Allah'ın oğludur." diyen Yahudiler; "Mesîh Allah'ın 
oğludur." diyen Necran Hıristiyanları ve "Melekler Allah'ın kızlarıdır." 
diyen Arap müşrikleri hakkında nazil olmuştur.199 
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  nimetimi ِنعمِتي hatırlayın اذْكُروا Ey İsrailoğullarıيابِني ِإسراِئيَل
  ve gerçekten وَأنِّي Size علَيكُمverdiğim nimetimi الَِّتي َأنْعمتُ

لْتُكُمفَضSizi üstün kıldığımı الَِمينلَى الْعع alemlere   
122) Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi 
gerçekten alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. 

  faydalı olamayacağı لَا تَجِزي günden يوما sakının kiواتَّقُوا
نَفْسkimseye نَفٍْس نع Kimsenin ًئاشَي bir şeyle ُلقْبلَا يو kabul 

edilmez اِمنْه Ondan ٌل عدfidye اهلَا تَنفَعو Ona fayda vermez  
   yardım da ينصرونOnlara   همedilmez  ولَا şefaatشَفَاعةٌ

123) Kimsenin kimseye bir şeyle faydalı olamayacağı bir 
günden sakının ki, ondan fidye kabul edilmez ve ona şefaat 
fayda vermez; onlara yardım da edilmez. 
Şefaat: Bir kimsenin suçunu affettirmek için yapılan istirhamdır. Şefaat 
yetkisi ancak Allah'a aittir. Allah izin vermedikçe kimse kimseye şefaat 
edemez. Nebiler, Resuller, şehidler ve salih kimseler ancak Allah'ın izin 
vermesiyle, Allah'ın razı olduğu mü’minlere şefaat edebilirler. Bu yüzden 
Allah'tan başkasından şefaat istemek caiz değildir.  

  Rabbi ربهİbrahim’i  ِإبراِهيمİmtihan etmiş  ابتَلَى Haniوِإذْ
  O da onları tamamlamıştı فََأتَمهنkelimelerle ِبكَِلماٍت

  seni kılacağım جاِعلُكmuhakkak ben  نِّي ِإ Buyurdu kiقَاَل
 وِمنdeyince   قَاَل İmam ِإماما insanlaraِللنَّاِس
  ulaşmaz لَا ينَاُل Buyurdu قَاَل Zürriyetimden deذُريِتي
    zalimlere الظَّاِلِمينahdim عهِدي

124) Hani Rabbi İbrahim'i kelimelerle imtihan etmiş o da 
onları tamamlamıştı. Buyurdu ki: "Muhakkak ben seni 
insanlara imam kılacağım." "Zürriyetimden de…” deyince 
"Ahdim zalimlere ulaşmaz” buyurdu. 

  toplanma مثَابةً beyti الْبيتَ biz kılmıştık جعلْنَا Haniوِإذْ
 ِمنedinin   واتَِّخذُوا Ve güven yeri وَأمنًا insanlar içinِللنَّاِس
  Bir namazgah مصلى İbrahim’in ِإبراِهيمmakamından مقَاِم

 Ve وِإسماِعيَل İbrahim ِإلَى ِإبراِهيمkuvvetle emretmiştik وعِهدنَا
İsmail’e de ارطَه َأن İyice temizleyin ِتييب beytimi  

ِللطَّاِئِفينtavaf edenler اِكِفينالْعو itikafa çekilenler  كَِّعالرو 
    rüku ve secde edenler içinالسجوِد

125) Hani biz beyti insanlar için bir toplanma ve güven yeri 
kılmıştık. "İbrahim’in makamından bir namazgah edinin." 
İbrahim ve İsmail'e de: "Beytimi tavaf edenler, itikafa 
çekilenler, ruku ve secde edenler için iyice temizleyin" diye 
kuvvetle emretmiştik. 
Hz. Peygamber (a.s)'dan rivayet olunduğuna göre Efendimiz Hz. Ömer 
(r.a)'ın elini tutmuş ve: "Bu (burası) İbrahim'in makamıdır" buyurmuştu. 
Ömer (r.a): "Burayı namazgah edinmeyelim mi?" diye sordu. Efendimiz 
(a.s): "Bununla emrolunmadım" buyurdu. Daha güneş batmadan "Biz 
beyt'i insanlar için bir toplanma yeri ve güvenli bir yer kıldık. Siz de 
İbrahim'in makamından bir namaz yeri (namazgah) edinin..." âyeti nazil 
oldu.22 

  kıl اجعْل Rabbim ربİbrahim  ِإبراِهيمDemişti  قَاَل Haniوِإذْ
  Rızıklandır وارزقْ Güvenli آِمنًا Bir şehir بلَدا Burayıهذَا
لَهَأهHalkından اِترالثَّم ِمن ürünlerle مِمنْه نآم نم İman 

edenleri ِباللَِّه Allah’a ِموالْيو Gününe الْآِخِر Ahiret قَاَل  
buyurmuştu كَفَر نمو kafir olanı dahi هتِّعفَُأم  faydalandırır  

 ِإلَى  Onu  mahkum ederim َأضطَرهsonra   ثُمaz bir süre قَِليلًا
   bir dönüş yeri الْمِصيرne kötü  وِبْئسateş  النَّاِر azabınaعذَاِب

126) Hani İbrahim: "Rabbim! Burayı güvenli bir şehir kıl, 
halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli 
ürünlerle rızıklandır" demişti. Buyurdu ki: "Kafir olanı dahi 
az bir süre faydalandırır, sonra onu ateş azabına mahkum 
ederim. Ne kötü bir dönüş yeri." 
(*)Ne Yahudi ne de Hıristiyan olan, bu iki dinden çok önce gelip Hanif 
Dini'nin büyük tebliğatçısı bulunan İbrahim Peygamber (a.s.) sadece 
Kâbe-i Muazzamayı temizlemekle ve orayı ibâdet edenlere hazır vaziyete 
getirip şirkten ve nifaktan paklamakla kalmayıp, önce yapılan bu şerefli 
hizmetin sırf ilâhî hoşnutluğa vesile olmasını dilemiş ve sonra da kendi 
soyundan Hakk'a boyun eğen bir milletin meydana gelmesini istemiştir. 
 

النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم قُلْ ِانَّ ولَن ترضى عنك الْيهود والَ 
 آَء كالَِّذى ج دعب مآَء هواَه تعبلَِئِن اتى ودالْه وى اِهللا هده

 اَلَِّذين (120)ِمن الِْعلِْم ما لَك ِمن اِهللا ِمن وِلى والَ نِصٍري 
قح هلُونتي ابالِْكت ماهنياَت كْفُري نمونَ ِبِه وِمنؤي ِتِه اُولَِئكِتالَو 

 يابِنى ِاسرآِئيلَ اذْكُروا (121)ِبِه فَاُولَِئك هم الْخاِسرونَ 
 الَِمنيلَى الْعع كُملْتى فَضاَنو كُملَيع تمعالَِّتى اَن ِتىمِنع

س عن نفٍْس شيئًا والَ يقْبلُ  واتقُوا يوما الَ تجِزى نفْ(122)
 وِاِذ (123)ِمنها عدلٌ والَ تنفَعها شفَاعةٌ والَ هم ينصرونَ 

ِابتلَى ِابرِهيم ربه ِبكَِلماٍت فَاَتمهن قَالَ ِانى جاِعلُك ِللناِس 
نِتى قَالَ الَ ييذُر ِمنا قَالَ وامِام ِدى الظَّاِلِمنيه(124)الُ ع 

 ِهيمرقَاِم ِابم ِخذُوا ِمناتا وناَماِس وةً ِللنثَابم تيا الْبلْنعِاذْ جو
 ِللطَّآِئِفني ِتىيا برِعيلَ اَنْ طَهمِاسو ِهيمرآ ِالَى ِابنِهدعى ولصم

 وِاذْ قَالَ ِابرِهيم رب (125) والْعاِكِفني والركَِّع السجوِد
 مهِمن ناَم ناِت مرالثَّم ِمن لَهاَه قزارا وا اَِمنلَدذَا بلْ هعاج
ِباِهللا والْيوِم اْالَِخِر قَالَ ومن كَفَر فَاُمتعه قَِليالً ثُم اَضطَره ِالَى 

 (126)ري عذَاِب الناِر وِبئْس الْمِص
 ولَا  Yahudiler الْيهودsenden  عنْكasla razı olmazlar ولَن تَرضى
  sen uyuncaya تَتَِّبعKadar  حتَّى Ve Hıristiyanlarالنَّصارى

مِملَّتَهOnların milletine قُْل de ki ىده ِإن hidayeti اللَِّه Allah’ın  
 uyacak olursan ولَِئن اتَّبعتَ doğru yolun ta kendisidirهو الْهدى
مهاءوَأه Onların hevalarına دعب Sonra كاءالَِّذي ج sana gelen  
 ne ِمن وِليAllah’tan  ِمن اللَِّه senin için ما لَكilimden ِمن الِْعلِْم 

bir veli vardır لَا نَِصيٍرو ne de bir yardımcı   
 120)Yahudiler ve Hıristiyanlar, sen onların milletine 
uyuncaya kadar senden asla razı olmazlar. De ki: 
"Şüphesiz ki Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir.” 
Andolsun sana gelen ilimden sonra onların hevalarına 
uyacak olursan, senin için Allah'tan ne bir veli vardır ne de 
bir yardımcı. 
Bu âyetin nüzul sebebi şudur: Yahudiler ve Hıristiyanlar barış istiyorlar ve 
Hz. Peygamber (a.s)'e, müslüman olacakları vaadinde bulunuyorlardı. 
Allah Tealâ bu âyet-i kerime ile onların, kendi dinlerine tabî olunmadıkça 
asla hoşnut olmıyacaklarını bildirip onlarla cihadı emretti.200 
Millet: Allah’ın, Resulleri ve kitapları aracılığıyla kulları için koyduğu 
şeriatın adıdır.  
Din: Kulların Allah’ın emrine uygun olarak yaptıkları şeylerdir.  

منَاهآتَي الَِّذينKendilerine verdiklerimiz الِْكتَاب kitap تْلُونَهي Onu 
okurlar ِتِهقَّ ِتلَاوح hakkıyla لَِئكُأو İşte onlardır ِبِه ْؤِمنُوني Ona 

iman edenler نمو her kim de كْفُري İnkar ederse ِبِه Onu  
لَِئكفَُأوişte onlar da مه ta kendileridir ونالْخَاِسر hüsrana 

uğrayanların   
121) Kendilerine kitap verdiklerimiz onu hakkıyla okurlar; 
Ona iman edenler işte onlardır. Her kim de onu inkar 
ederse işte onlar da hüsrana uğrayanların ta kendileridir. 
İbn Abbâs der ki: "Kendilerine kitab verdiklerimiz onu hakkıyla 
okurlar..." âyeti "ashab-ı sefîne" hakkında, yani Ca'fer ibn Ebî Tâlib ile 
birlikte 32'si habeşli, 8'i de Şam rahiplerinden olmak üzere bir gemiye 
binerek Habeşistan'dan gelen ve ashab-ı sefine olarak bilinen 40 kişi 
hakkında nazil olmuştur.201 
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بلْ ِمنا  يرفَع ِابرِهيم الْقَواِعد ِمن الْبيِت وِاسمِعيلُ ربنا تقَ وِاذْ
 ِليمالْع ِميعالس تاَن ك(127)ِان ِن لَكيِلمسا ملْنعاجا ونبر 

 كا ِاننلَيع بتا واِسكَننا ماَِرنو ةً لَكِلمسةً مآ اُمِتنيذُر ِمنو
 ِحيمالر ابوالت ت(128)اَنسر ثْ ِفيِهمعابا ونبر  مهوالً ِمن

 كِان كِّيِهمزيةَ والِْحكْمو ابالِْكت مهلِّمعيو اِتكاَي ِهملَيلُو عتي
 ِكيمالْح ِزيزالْع تِاالَّ (129)اَن ِهيمرِملَِّة ِاب نع غَبري نمو 

ِانا وينِفى الد اهنطَفَيلَقَِد اصو هفْسن ِفهس نم ِة لَِمنِفى اْالَِخر ه
 اِلِحني(130)الص بِلر تلَمقَالَ اَس ِلماَس هبر ِاذْ قَالَ لَه 

 الَِمنيِانَّ اَهللا (131)الْع ِنىابي قُوبعيِنيِه وب ِهيمرآ ِابى ِبهصوو 
م متاَنِاالَّ و نوتمفَالَ ت ينالد طَفَى لَكُمونَ اصِلم(132)س اَم 

كُنتم شهدآَء ِاذْ حضر يعقُوب الْموت ِاذْ قَالَ ِلبِنيِه ما تعبدونَ 
ِمن بعِدى قَالُوا نعبد ِالَهك وِالَه اَبآِئك ِابرِهيم وِاسمِعيلَ 

لْك اُمةٌ قَد  ِت(133)وِاسحق ِالَها واِحدا ونحن لَه مسِلمونَ 
خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم والَ تسئَلُونَ عما كَانوا 

 (134)يعملُونَ 
  oğullarına بِنيِه İbrahim ِإبراِهيمonu vasiyet etti ووصى ِبها

قُوبعيوYakub da ِنيابي oğullarım ِإن Şüphesiz اللَّه Allah  
 can تَموتُنöyleyse  فَلَا Bu dini الدينSizin için  لَكُمSeçti اصطَفَى
verin ِإلَّا ancak َأنْتُمو  olarak  ونِلمسمmüslümanlar   

132) İbrahim onu oğullarına vasiyet etti, Yakub da. 
"Oğullarım, şüphesiz Allah sizin için bu dini seçti; öyleyse, 
siz de ancak müslümanlar olarak can verin." 

َأمYoksa اءدشُه كُنتُم siz şahitler miydiniz رضِإذْ ح gelip çattığı 
zaman قُوبعي Yakub’a  ُتوالْم ölüm ِْإذ Hani قَاَل o demişti de  

 ِمنneye ibadet edeceksiniz   ما تَعبدونoğullarına ِلبِنيِه
 İbadet نَعبدonlar demişlerdi  قَالُوا benim ardımdanبعِدي

edeceğiz كِإلَه senin ilahına ِإلَهو İlahı olan اِئكآب Ataların  
اِهيمرِإبİbrahim اِعيَلمِإسو İsmail  َاقحِإسو ve İshak’ın da اِإلَه bir 
ilaha ااِحدو tek ننَحو Biz َل هYalnız O’na ونِلمسم teslim 

olanlarız    
133) Yoksa siz ölüm Yakub'a gelip çattığı zaman şahitler 
miydiniz? Hani o oğullarına: "Benim ardımdan neye ibadet 
edeceksiniz?" demişti de onlar: "Senin ilahına, ataların 
İbrahim, İsmail ve İshak'ın da ilahı olan tek bir ilaha ibadet 
edeceğiz. Biz yalnız O'na teslim olanlarız" demişlerdi. 
Mukâtil’den rivayet edildiğine göre bu âyet-i kerîme yahudilerin Hz. 
Peygamber (a.s)'e: "Biliyor musunuz, Yakub (a.s), öldüğü gün oğullarına 
yahudiliği vasıyyet etmişti." demeleri üzerine nazil olmuştur.23 

ِتلْكOnlar ٌةُأم bir ümmetti قَد elbette ْخَلَت geçti  
 ما  sizindir ولَكُمOnların kazandıkları  ما كَسبتْ kendilerininلَها

تُمبكَسsizin kazandıklarınız da َألُونلَا تُسو ve siz sorulmazsınız  
عا كَانُوا يمعلُونمonların yaptıklarından   

134) Onlar bir ümmetti, elbette geçti. Onların kazandıkları 
kendilerinin, sizin kazandıklarınız da sizindir ve siz onların 
yaptıklarından sorulmazsınız. 
 
 
 
 
 

  İbrahim ِإبراِهيمyükseltiyordu رفَع يHani وِإذْ
اِعدالْقَوTemellerini ِتيالْب ِمن beytin  اِعيُلمِإسو  İsmail ile  
 şüphesiz ِإنَّكbizden  ِمنَّا kabul buyur تَقَبْل Rabbimizربنَا

sensin  ََأنْت Yalnız sen ِميعالس Semi ِليمالْع  Alim   
127) Hani İbrahim İsmail ile beytin temellerini 
yükseltiyordu. “Rabbimiz bizden kabul buyur, şüphesiz 
Semi (duyan), Alim (bilen) sensin, yalnız sen." 

 teslim olmuş مسِلميِن ikimizi de kıl واجعلْنَا Rabbimizربنَا
kimselerden لَك Sana ِتنَايذُر ِمنو Ve soyumuzdan ًةُأم bir 
ümmet çıkar ًةِلمسم teslim olmuş لَك sana َأِرنَاو bize göster  

  tevbemizi kabul buyur وتُب علَينَا İbadet yollarımızıمنَاِسكَنَا
ِإنَّكŞüphesiz sensin  ََأنْت Yalnız Sen ابالتَّو Tevvab ِحيمالر  

Rahim olan    
128) “Rabbimiz ikimizi de sana teslim olmuş kimselerden 
kıl ve soyumuzdan yalnız sana teslim olmuş bir ümmet 
çıkar, bize ibadet yollarımızı göster ve tevbemizi kabul 
buyur. Şüphesiz Tevvab (tev edilen), Rahim (esirgeyen) 
sensin, yalnız sen." 
Müslüman ümmet: Hareketlerini, düşüncelerini, adetlerini, kanun, 
değer yargısı ve ölçülerini yalnız İslam’dan alan fertlerden müteşekkil bir 
topluluktur. Bu topluluğu teşkil eden fertlerin milliyeti, dili, ırkı, şekli, 
rengi asla önemli değildir. Müslümanlık kişinin sırf babasının veya 
dedesinin müslüman olmasıyla kazanılacak bir vasıf değildir.  

  bir Resul رسولًا onlara ِفيِهمGönder ki  وابعثْ Rabbimizربنَا
مِمنْهkendilerinden تْلُوي okusun ِهملَيع onlara اِتكآي senin 

ayetlerini مهلِّمعيو onlara öğretsin الِْكتَاب kitap ile  
  Şüphesiz sensin ِإنَّكonları arındırsın  ويزكِّيِهمhikmeti والِْحكْمةَ

    Hakim olan  الْحِكيمAziz  الْعِزيزyalnız sen  َأنْتَ
129) “Rabbimiz onlara kendilerinden bir Resul gönder ki 
onlara senin ayetlerini okusun, onlara kitap ile hikmeti 
öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz Aziz, Hakim olan 
sensin, yalnız sen." 
Hikmet: Sünnet, bilgi, şeriatın sırları, her işte doğruyu bulma becerisi, 
keskin ve ince kavrayış, ibret veren, olgunluğa çağıran, çirkinlikten 
uzaklaştıran söz. 

نموkim غَبري yüz çevirir ِملَِّة نع milletinden  
اِهيمرِإبİbrahim’in ِإلَّا başka ِفهس نم sefih kılandan  
هنَفْسKendini لَقَدو Andolsun نَاهطَفَياص Biz onu seçtik  ِفي 
 لَِمنahirette de   ِفي الْآِخرِة Muhakkak o وِإنَّهdünyada الدنْيا

اِلِحينالصsalihlerdendir    
130) Kendini sefih kılandan başka kim İbrahim’in 
milletinden yüz çevirir? Andolsun biz dünyada onu seçtik. 
Muhakkak o, ahirette de salihlerdendir. 

  Teslim ol diye َأسِلمRabbi  ربهOna  لَهbuyurduğunda ِإذْ قَاَل
  Rabbine ِلربteslim oldum  َأسلَمتُ Demiştiقَاَل

الَِمينالْعalemlerin    
131) Rabbi ona: "Teslim ol" diye buyurduğunda: 
“Alemlerin Rabbine teslim oldum" demişti. 
(*)Allah (c.c.) İbrahim’i (a.s.) Resul olarak seçince ona: “Hem kalbin hem 
de hareketlerinle yalnızca Allah’a boyun eğip müslüman ol!” dedi. 
İbrahim ise hiç beklemeksizin ve tereddüt etmeksizin Rabbinin 
buyruğuna uyup: “Kalbim ve hareketlerimle Alemlerin Rabbine boyun 
eğdim.” dedi.  
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فَِإنEğer نُواآم iman ederlerse ِبِمثِْل gibi نتُما آمم iman ettiğiniz  
 وِإنdoğru yolu bulmuş olurlar   اهتَدوا  Şüphesiz فَقَدOna ِبِه

 ِفي  Onlar همdoğrusu ancak  فَِإنَّما yüz çevirirlerseتَولَّوا
  onlara karşı sana yeter فَسيكِْفيكَهمAyrılık içindedirler ِشقَاٍق
اللَّهAllah وهو Şüphesiz O الس ِميعSemi’dir ِليمالْع Alim’dir   

137) Eğer sizin ona iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, 
şüphesiz doğru yolu bulmuş olurlar; yüz çevirirlerse 
doğrusu onlar ancak ayrılık içindedirler. Onlara karşı Allah 
sana yeter. Şüphesiz O Semi'dir, Alim'dir. 

  daha güzel َأحسنKim vardır  ومنAllah’ın  اللَِّه boyasıdırِصبغَةَ
  yalnız O’na لَهBiz  ونَحنboyası  ِصبغَةً  Allah’tanِمن اللَِّه
وناِبدعibadet edenleriz    

138) (İşte bu) Allah’ın boyasıdır. Allah'tan daha güzel 
boyası olan kim vardır? “Biz yalnız O’na ibadet edenleriz.” 
İbn Abbâs der ki: Hıristiyanlar, bir çocuk olduğu zaman doğumunun 
yedinci gününde onu "ma'mûdî" adını verdikleri bir suya sokarak çocuğu 
vaftiz ederler, "Bu, sünnet etmenin yerine geçen temizlemedir' der, sonra 
da: "Çocuk ancak bu suya sokulup vaftiz edildikten sonra gerçek 
Hıristiyan olur" derlerdi. işte Allah Tealâ bunun üzerine "Allah'ın boyası... 
Allah'tan daha güzel boyası olan kim?" âyetini indirdi.24 

 Allah ِفي اللَِّه bizimle tartışıyor musunuz َأتُحاجونَنَا De kiقُْل
hakkında وهو O olduğu halde نَابر Bizim de Rabbimiz  

كُمبروSizin de Rabbiniz لَنَاو Bizim الُنَامَأع Bizim yaptıklarımız 
لَكُمو Sizindir الُكُممَأع sizin yaptıklarınız da ننَحو Biz لَه O’na 

karşı ونخِْلصم ihlaslı olanlarız   
139) De ki: "O, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz 
olduğu halde bizimle Allah hakkında tartışıyor musunuz?! 
Bizim yaptıklarımız bizim, sizin yaptıklarınız da sizindir. 
Biz O’na karşı ihlaslı olanlarız.” 
İhlas: Bütün amelleri yalnızca Allah rızası için ve Allah’ın istediği şekilde 
yapıp her türlü şirkten temizlenerek uzak kalmak, demektir.  

َأمYoksa تَقُولُون Söylüyorsunuz ِإن Mutlaka اِهيمرِإب İbrahim  
 Ve والَْأسباطَ Yakub ويعقُوبİshak  وِإسحاقَ  İsmailوِإسماِعيَل

torunlarının كَانُوا olduklarını mı اوده Yahudi َأو veya  
  daha iyi bilen َأعلَمsiz misiniz  َأَأنْتُمDe ki  قُْل Hıristiyanنَصارى

َأمyoksa اللَّه Allah mı نمو Kim olabilir َأظْلَم daha zalim  نِمم 
 كَتَمgizleyenden ًةادشَه bir şahitliği هِعنْد yanında bulunan ِمن  
  gafil ِبغَاِفٍل Allah اللَّهdeğildir  وما Allah tarafından olup daاللَِّه

لُونما تَعمعyaptıklarınızdan    
140) Yoksa (siz Yahudiler) İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve 
torunlarının mutlaka "Yahudi" veya (siz Hıristiyanlar da) 
"Hıristiyan” olduklarını mı söylüyorsunuz?” De ki: "Daha 
iyi bilen siz misiniz yoksa Allah mı?” Allah tarafından olup 
da yanında bulunan bir şahitliği gizleyenden daha zalim 
kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. 

ِتلْكİşte onlar ٌةُأم bir ümmetti قَد elbette ْخَلَت geçti  
 ما  Sizindir ولَكُمOnların kazandıkları  ما كَسبتْ kendilerininلَها

تُمبكَسSizin kazandıklarınız da َألُونلَا تُسو siz sorulmazsınız   
لُونمعا كَانُوا يمعonların yaptıklarından    

141) İşte onlar bir ümmetti, elbette geçti. Onların 
kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız da sizindir 
ve siz onların yaptıklarından sorulmazsınız. 
(*)Yahudî ve Hıristiyanlar, varlık âlemine renk ve mâna veren ilâhî 
boyayla boyanmaktan uzaklaşıp bütün peygamberlerin temelini atıp 
geliştirdikleri tevhit ve teslimiyet burcundan kendilerini aşağı attılar. Tıpkı 
toprak üzerine tuzakla birlikte serpilen donelere gözü kararmış bir şekilde 
yukardan iniş yapan aç kuşlar gibi. Böylece onlar ayrı bir boyaya 
boyanmak istediler: Yahudilerin aradığı boya, maddecilik idi. 
Hıristiyanların ise  teslis   (üç tanrı fikri) ve vaftiz idi. 
 
 
 
 
 
 

تهى تارصن ا اَوودوا هقَالُوا كُونِنيفًا وح ِهيمرلْ ِملَّةَ ِابوا قُلْ بد
 ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنما (135)ونِزلَ ِالَيآ اُنما ِباِهللا ونقُولُوآ اَم 

ومآ اُنِزلَ ِالَى ِابرِهيم وِاسمِعيلَ وِاسحق ويعقُوب واْالَسباِط 
ِتى النِبيونَ ِمن ربِهم الَ نفَرق ومآ اُوِتى موسى وِعيسى ومآ اُو

مهٍد ِمناَح نيونَ  بِلمسم لَه نحنوا ِبِمثِْل مآ (136) ونفَِانْ اَم 
اَمنتم ِبِه فَقَِد اهتدوا وِانْ تولَّوا فَِانما هم ِفى ِشقَاٍق 

 ِصبغةَ اِهللا ومن (137)عِليم فَسيكِْفيكَهم اُهللا وهو السِميع الْ
 قُلْ اَتحآجوننا (138)اَحسن ِمن اِهللا ِصبغةً ونحن لَه عاِبدونَ 

 لَه نحنو الُكُمماَع لَكُما والُنمآ اَعلَنو كُمبرا ونبر وهِفى اِهللا و
برِهيم وِاسمِعيلَ وِاسحق  اَم تقُولُونَ ِانَّ ِا(139)مخِلصونَ 

 قُلْ َء اَنتم اَعلَم اَِم  ويعقُوب واْالَسباطَ كَانوا هودا اَو نصارى
اُهللا ومن اَظْلَم ِممن كَتم شهادةً ِعنده ِمن اِهللا وما اُهللا ِبغاِفٍل 

 خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم  ِتلْك اُمةٌ قَد(140)عما تعملُونَ 
  (141)ما كَسبتم والَ تسئَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ 

و Ve قَالُواdediler كُونُوا olun ki اوده Yahudiler َأو veya  
  De ki قُْل doğru yolu bulasınız تَهتَدوا Hıristiyanlarنَصارى

  hanif olarak حِنيفًا  İbrahim’in ِإبراِهيمmilletine  ِملَّةَ Bilakisبْل
   ki müşriklerden ِمن الْمشِْرِكينidi    كَانdeğil وما

135) Ve “Yahudiler” veya "Hıristiyanlar olun ki doğru yolu 
bulasınız” dediler. De ki: "Bilakis hanif olarak İbrahim'in 
milletine ki (o) müşriklerden değil idi." 
Yâni Yahudiler sadece Yahudiliğe Hıristiyanlar da sadece Hıristiyanlığa 
çağırırlardı. Yahudilerin kanaati, Hıristiyan da Yahudi olmadıkça 
kurtulamaz şeklindedir. Hıristiyan da onlar için öyle düşünür. Zira 
Kur'an, “Yahudiler, Hıristiyanlar hiç bir şey (Din) üzerinde değil.” 
Hıristiyanlar, Yahudiler hiç bir şey üzerinde değiller. dediler. Hz. 
İbrahim'in (a.s.) Milleti, Müslüman Milletidir. Ondan sonra gelen bütün 
insanlar onun Milletine tâbi olmuşlardır. 

  indirilene وما ُأنِزَل Allah’a ِباللَِّه iman ettik آمنَّا Deyin kiقُولُوا
  İbrahim ِإلَى ِإبراِهيمindirilenlere  وما ُأنِزَل bizeِإلَينَا

  Yakub ويعقُوبİshak  وِإسحاقَ İsmailوِإسماِعيَل
   Musa’ya موسى verilenlere وما ُأوِتيtorunlarına والَْأسباِط
 ِمنnebilere   النَِّبيونverilenlere  وما ُأوِتيve İsa’ya  وِعيسى
ِهمبرRableri tarafından  ُقلَا نُفَر ayırmayız نيب arasını  
   ancak O'na لَهBiz  ونَحنOnlardan  ِمنْهمhiçbirinin َأحٍد

ونِلمسمteslim olanlarız    
136) Deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, 
İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya 
ve İsa'ya verilenlere ve nebilere Rableri tarafından 
verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirinin arasını 
ayırmayız. Biz ancak O'na teslim olanlarız.” 
İbni Abbâs der ki: Bir grup yahudi Hz. Peygamber (a.s)'e gelip hangi 
peygamberlere inandığını sormuşlardı. Bunun üzerine bu âyet nazil oldu. 
Efendimiz (âyeti okurken) Hz. İsa'ya gelince: "Biz, İsa'ya da ona inanana 
da iman etmeyiz." deyip geri döndüler, gittiler.202 
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سيقُولُ السفَهآُء ِمن الناِس ما وليهم عن ِقبلَِتِهم الَِّتى كَانوا 
 علَيها قُلْ ِللَِّه الْمشِرق والْمغِرب يهِدى من يشآُء ِالَى ِصراٍط

 وكَذَِلك جعلْناكُم اُمةً وسطًا ِلتكُونوا شهدآَء (142)مستِقيٍم 
علَى الناِس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيدا وما جعلْنا الِْقبلَةَ 
ع قَِلبني نولَ ِممسالر ِبعتي نم لَمعآ ِاالَّ ِلنهلَيع تلَى الَِّتى كُن

عِقبيِه وِانْ كَانت لَكَِبريةً ِاالَّ علَى الَِّذين هدى اُهللا وما كَانَ اُهللا 
 ِحيمر فؤاِس لَرِانَّ اَهللا ِبالن كُمانِامي ِضيعى   (143)ِليرن قَد

 وجهك تقَلُّب وجِهك ِفى السمآِء فَلَنولِّينك ِقبلَةً ترضيها فَولِّ
 هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم طْرش
وِانَّ الَِّذين اُوتوا الِْكتاب لَيعلَمونَ اَنه الْحق ِمن ربِهم وما اُهللا 

وا الِكتاب  ولَِئن اَتيت الَِّذين اُوت(144)ِبغاِفٍل عما يعملُونَ 
 مهضعا بمو مهلَتاِبٍع ِقبِبت تآ اَنمو كلَتوا ِقبِبعا تٍة مِبكُلِّ اَي
 ِمن آَء كا جِد معب ِمن مآَء هواَه تعبلَِئِن اتٍض وعلَةَ باِبٍع ِقبِبت

 الظَّاِلِمني ِاذًا لَِمن ك(145)الِْعلِْم ِان  
144) Senin yüzünün göğe doğru çevrilip durduğunu elbette 
görüyoruz. Gerçekten şimdi seni kendisinden hoşnut 
olacağın kıbleye çeviriyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram 
tarafına çevir. Nerede olursanız yüzlerinizi onun tarafına 
çevirin. Şüphesiz kitap verilenler bunun Rablerinden bir 
hak olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından 
gafil değildir. 
Hz. Peygamber "Belki Cibril gelir ve çok istediği kıblenin Ka'be'ye 
çevrilişi haberini getirir" umuduyla gözünü hep gökyüzünde dolaştırırdı. 
İşte bunun üzerine Allah Tealâ "Biz azîmüşşan çoğu kere yüzünü göğe 
çevirdiğini muhakkak görüyoruz..." âyetini indirdi.25  

  kitap الِكتَـابverilenlere   الَِّذين ُأوتُوا sen götürsen deولَِئن َأتَيتَ
  senin kıblene ِقبلَتَـكUymazlar   ما تَِبعوا her türlü ayetiِبكُلِّ آيٍة

 ومـا   Onların kıblelerine ِقبلَـتَهمuyacak değilsin  وما َأنْتَ ِبتَاِبٍع
  kıblesine de ِقبلَـةَ  Onlardan bir kısmı uymazبعضـهم ِبتَـاِبعٍ  

  Andolsun ki uyacak olursan ولَـِئن اتَّبعـتَ   bir kısmınınبعٍض
مهاءوَأهonların hevalarına ب ِد ِمنعsonra  كـاءا جم sana gelen  
  O takdirde ِإذًا Muhakkak sen de ِإنَّـكilimden sonra  ِمن الِْعلِْم

الظَّاِلِمين لَِمنzalimlerden olursun    
145) Andolsun ki sen, kitap verilenlere her türlü ayeti 
götürsen de senin kıblene uymazlar; sen de onların 
kıblelerine uyacak değilsin. Onlardan bir kısmı, bir 
kısmının kıblesine de uymaz. Andolsun ki sana gelen 
ilimden sonra onların hevalarına uyacak olursan muhakkak 
o takdirde sen de zalimlerden olursun. 
(*)Adaletten ayrılan, ifratla tefrit arasını bir türlü bulamayan, Allah'a 
kullukta aynı kıble üzerinde diğer ümmetlerle birleşmeyen, bu yüzden 
dinden asıl gayenin ne olduğunu bilemez hale gelen Yahudi ve 
Hıristiyanların İbrahim (a.s.)ın Hanîf yolundan nasıl uzaklaştıkları ve aşırı 
bir taassupla Muhammed'i (a.s.) nasıl reddettikleri beyân edildikten ve 
Muhammed (a.s.)ın ümmetinin bu iki milletin tutumunun aksine adalet 
örnekleri, hak şahitleri bulunduklarına dikkatler çekildikten sonra Allah'a 
kullukta bütün insanların birleşmesi gerektiğinin lüzumu belirtiliyor; kıble 
olarak ilk kurulan mabedin (Kabe), Allah'a dosdoğru imân eden 
milletlerin müşterek kıblesi olduğu anlatılıyor. 
 
 
 
 
 
 

ــي قُوُلسYakında diyecekler اءــفَه الس Bazı akılsızlar  ــن  ِم
 عـنOnları çeviren    ولَّـاهمnedir    مـا  İnsanlardanالنَّـاسِ 
لَِتِهمِقبKıblelerinden  الَِّتي كَـانُوا  bulundukları ـاهلَيع üzerinde  
ـ  Doğu da الْمشْـِرقُ  Allah’ındır ِللَِّه De kiقُْل   batı daِرب والْمغْ

ــِدي هيO iletir ــاء ــن يشَ م dilediğini اٍطــر ــى ِص   yola ِإلَ
    dosdoğruمستَِقيٍم

142) Yakında insanlardan bazı akılsızlar: "Onları üzerinde 
bulundukları kıblelerinden çeviren nedir?” diyecekler. De 
ki: "Doğu da Allah'ındır Batı da. O dilediğini dosdoğru 
yola iletir." 
İbn Abbâs şöyle anlatıyor: Neccâr oğullarından Es'ad ibn Zürâre, Ebu 
Ümâme; Seleme oğullarından Berâ ibn Ma'rûr ve diğer bazı sahâbîler 
Medine'de kıble'nin Beytu'l-Makdis olduğu zamanlarda vefat etmişler, 
Hz. Peygamber (a.s) namazlarda (Beytu'l-Makdis'ten) Ka'be'ye yönelince 
bu sahâbîlerin yakınları Efendimiz (a.s)'e gelerek: "Ey Allah'ın Elçisi, 
kardeşlerimiz ilk kıbleye doğru namaz kılarken vefat ettiler. Şimdi ise 
Allah seni İbrahim'in kıblesine çevirdi. O kardeşlerimizin durumu nasıl 
olacak?" diye sormuşlardı. Bunun üzerine Allah Tealâ: "Allah sizin 
imanınızı asla boşa giderecek değildir..." âyetini indirdi.203 

كَذَِلكوBöylece لْنَاكُمعج sizi kıldık ًةُأم bir ümmet طًاسو vasat 
(seçkin, adaletli) ِلتَكُونُوا olmanız شُه اءدşahitler  لَىع 

  Resulün de الرسوُل  olması için ويكُونİnsanlar üzerine النَّاِس
كُملَيعSize اشَِهيد şahit olması لْنَاعا جمو yaptık َلَةالِْقب kıble  الَِّتي 

  sadece ِإلَّا senin üzerinde bulunduğunu daكُنتَ علَيها
لَمِلنَعayırt etmek için تَِّبعي نم uyanları وَلسالر Resule  نِمم 
نقَِلبيDönecek olanlardan  ِهيِقبلَى عع İki ökçesi üzerinde  ِإنو 
 علَى الَِّذينbaşkasına   ِإلَّا Ağır gelir لَكَِبيرةً Muhakkak ki buكَانَتْ
 elbette وما كَانAllah’ın  اللَّهhidayet ettiği kimselerden هدى

değildir اللَّه Allah ِضيعِلي boşa çıkaracak انَكُمِإيم imanınızı  
ِإنŞüphesiz اللَّه Allah ِبالنَّاِس insanlara karşı  ٌوفءلَر rauf’tur  

ِحيمرrahim’dir    
143) Böylece sizi, insanlar üzerine şahitler olmanız, 
Resulün de size şahit olması için vasat bir ümmet kıldık. 
Senin üzerinde bulunduğunu da sadece Resule uyanları, iki 
ökçesi üzerinde dönecek olanlardan ayırt etmek için kıble 
yaptık. Muhakkak ki bu, Allah'ın hidayet ettiği kimselerden 
başkasına ağır gelir. Elbette Allah imanınızı boşa çıkaracak 
değildir. Şüphesiz Allah insanlara karşı Rauf 
(esirgeyen)’tur, Rahim (bağışlayan)’dir. 
İbn Abbâs şöyle anlatıyor: Neccâr oğullarından Es'ad ibn Zürâre, Ebu 
Ümâme; Seleme oğullarından Berâ ibn Ma'rûr ve diğer bazı sahâbîler 
Medine'de kıble'nin Beytu'l-Makdis olduğu zamanlarda vefat etmişler, 
Hz. Peygamber (a.s) namazlarda (Beytu'l-Makdis'ten) Ka'be'ye yönelince 
bu sahâbîlerin yakınları Efendimiz (a.s)'e gelerek: "Ey Allah'ın Elçisi, 
kardeşlerimiz ilk kıbleye doğru namaz kılarken vefat ettiler. Şimdi ise 
Allah seni İbrahim'in kıblesine çevirdi. O kardeşlerimizin durumu nasıl 
olacak?" diye sormuşlardı. Bunun üzerine Allah Tealâ: "Allah sizin 
imanınızı asla boşa giderecek değildir. " âyetini indirdi.204 

ــد ــرى elbetteقَ ــب تَ görüyoruz نَ   çevrilip durduğunuقَلُّ
ِهكجوyüzünün   ِاءـمِفـي الس göğe doğru  نَّـكلِّيفَلَنُو Gerçekten 

şimdi seni çeviriyoruz  ًلَـةِقب Kıbleye  اـاهضتَر Kendisinden 
hoşnut olacağın ِّلفَو çevir  ـكهجو yüzünü  شَـطْر Tarafına  

  olursanız ما كُنتُمnerede  وحيثُ  Mescid-i Haramالْمسِجِد الْحراِم
ــوا ــوهكُمçevirin فَولُّ جو yüzlerinizi هــطْر   onun tarafına شَ
ِإنوŞüphesiz ُأوتُوا الَِّذين verilenler الِْكتَاب Kitap ونلَمعلَي elbette 

bilirler  ُّــقالْح َأنَّــه bunun bir hak olduğunu  ِمــن 
 عمـا    Gafil ِبغَاِفـلٍ  Allah اللَّـهdeğildir   وما Rablerindenمربِه

لُونمعيOnların yaptıklarından    
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  yüzünü وجهكÇevir  فَولِّ çıkarsan خَرجتَ Neredenوِمن حيثُ
شَطْرtarafına اِمرِجِد الْحسالْم Mescid-i Haram ِإنَّهو Muhakkak ki 

o ُّقلَلْح bir haktır كبر ِمن Rabbinden امو değildir اللَّه Allah  
   yaptıklarınızdan عما تَعملُونgafil ِبغَاِفٍل

149) Nereden çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram tarafına 
çevir. Muhakkak ki o Rabbinden bir haktır. Allah, 
yaptıklarınızdan gafil değildir. 

  çevir فَولِّ çıksan da خَرجتَ Her neredenوِمن حيثُ
كهجوyüzünü شَطْر tarafına اِمرِجِد الْحسالْم Mescid-i Haram  
  çevirin فَولُّوا Olsanız da ما كُنتُمher nerede وحيثُ

كُموهجوyüzlerinizi هشَطْر Onun tarafına كُونِلَئلَّا ي bulunmasın  
 ِإلَّا الَِّذينbir delil   حجةٌ aleyhinize علَيكُمki insanlar için ِللنَّاِس
 O فَلَا تَخْشَوهمOnlardan   ِمنْهمzulmedenler müstesna ظَلَموا

halde onlardan korkmayın ِنياخْشَوو benden korkun  ِلُأِتمو  ki 
tamamlayayım ِتيمِنع nimetimi كُملَيع Size olan لَّكُملَعو umulur 

ki ونتَدتَه hidayete erersiniz   
150) Her nereden çıksan da yüzünü Mescid-i Haram 
tarafına çevir. Her nerede olsanız da, yüzlerinizi onun 
tarafına çevirin, ki insanlar için aleyhinize bir delil 
bulunmasın; yalnız onlardan (delilsizce) zulmedenler 
müstesna. O halde onlardan korkmayın, benden korkun ki 
size olan nimetimi tamamlayayım; umulur ki hidayete 
erersiniz. 
Katâde'den rivayet ediliyor ki o şöyle demiş: Mekke müşriklerinin 
"Muhammed nasıl kıblemize dönmüşse yakında dinimize de dönecektir." 
demeleri üzerine bu ve devamındaki âyetler nazil oldu.26 

  ve içinizde bulunan ِفيكُمgönderdiğimiz  َأرسلْنَا gibiكَما
  Size علَيكُمokuyor  يتْلُو sizden olan ِمنْكُمRasulü  رسولًا
 size öğretiyor ويعلِّمكُمSizi arındırıyor  ويزكِّيكُمayetlerimizi اآياِتنَ

الِْكتَاب kitap َةالِْحكْمو ile hikmeti كُملِّمعيو öğretiyor  تَكُونُوا ا لَمم 
ونلَمتَعbilmediğiniz şeyleri    

151) Sizden olan ve içinizde bulunan Rasulü gönderdiğimiz 
gibi… Size ayetlerimizi okuyor, sizi arındırıyor, size kitap 
ile hikmeti öğretiyor ve size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor. 

  ben de sizi anayım َأذْكُركُمO halde beni anın ki فَاذْكُروِني
 bana küfür ولَا تَكْفُروِني ve bana şükredinواشْكُروا ِلي

(nankörlük) etmeyin   
152) O halde beni anın ki ben de sizi anayım ve bana 
şükredin; bana küfür (nankörlük) etmeyin. 

  yardım isteyin استَِعينُوا iman  آمنُواedenler  الَِّذينEyياَأيها
  Allahه اللَّ Muhakkak ki ِإنve namaz  والصلَاِة sabır ileِبالصبِر

اِبِرينالص عمsabredenlerle beraberdir    
153) Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile yardım isteyin. 
Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. 
Sabır: Nefsi, Allah’ın emrine zıt şeyler yapmaktan alıkoymaktır. 
Namaz: Hem kalple hem de hareketle yapılan, insanı Allah’a en çok 
yaklaştıran, ahireti hatırlatan, gerçek manada kılındığında insanı kötü 
huylardan alıkoyan bir ameldir. Namaz kulun Allah’la buluşmasıdır. 
Namaz ibadeti münafıklara ağır gelir. Resulullah (a.s) sıkıntı anında 
rahatlamak için namaz kılardı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مآَء هنِرفُونَ اَبعا يكَم هِرفُونعي ابالِْكت ماهنياَت ِانَّ  اَلَِّذينو
عي مهو قونَ الْحمكْتلَي مهونَ فَِريقًا ِمن(146)لَم ِمن قاَلْح 

 ِرينتمالْم ِمن نكُونفَالَ ت كبا (147)رلِّيهوم وةٌ ههِلكُلٍّ ِوجو 
فَاستِبقُوا الْخيراِت اَين ما تكُونوا يأِْت ِبكُم اُهللا جِميعا ِانَّ اَهللا 

 ٍء قَِديرىلَى كُلِّ ش(148)ع  رثُ خيح ِمنلِّ وفَو تج
وجهك شطْر الْمسِجِد الْحراِم وِانه لَلْحق ِمن ربك وما اُهللا 

 وِمن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك (149)ِبغاِفٍل عما تعملُونَ 
متا كُنثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم طْرش هطْرش كُموهجلُّوا وفَو  

ِلئَالَّ يكُونَ ِللناِس علَيكُم حجةٌ ِاالَّ الَِّذين ظَلَموا ِمنهم فَالَ 
تخشوهم واخشوِنى والُِتم ِنعمِتى علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ 

 كَمآ اَرسلْنا ِفيكُم رسوالً ِمنكُم يتلُوا علَيكُم اَياِتنا (150)
يوا وكُونت ا لَمم كُملِّمعيةَ والِْحكْمو ابالِْكت كُملِّمعيو كِّيكُمز

 فَاذْكُروِنى اَذْكُركُم واشكُروا ِلى والَ تكْفُروِن (151)تعلَمونَ 
 يآاَيها الَِّذين اَمنوا استِعينوا ِبالصبِر والصلوِة ِانَّ اَهللا (152)

م اِبِرينالص (153)ع  
منَاهآتَي الَِّذينKendilerine verdiklerimiz الِْكتَاب kitap  

ِرفُونَهعيOnu tanırlar اكَم  gibiِرفُونعيtanıdıkları مهنَاءَأب öz 
oğullarını ِإنو Buna rağmen gerçekten فَِريقًا bir grup  

مِمنْهonlardan وكْتُملَي نgizlerler َّقالْح hakkı  مهو 
ونلَمعيbildikleri halde    

146) Kendilerine kitap verdiklerimiz onu öz oğullarını 
tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup 
gerçekten bildikleri halde hakkı gizlerler. 

 O halde sakın فَلَا تَكُونَنRabbindendir  ِمن ربكO hak الْحقُّ
olma تَِرينمالْم ِمن şüphe edenlerden   

147) O hak Rabbindendir. O halde sakın şüphe 
edenlerden olma. 

 ona هو مولِّيها bir yön ِوجهةٌ Herkes için vardır kiوِلكُلٍّ
döndürücüdür تَِبقُوافَاس O halde koşun َاِت الْخريhayırlara  

نَأيHer nerede ا تَكُونُوام olsanız da ْأِت ِبكُمي biraraya getirir  
اللَّهAllah اِميعج hepinizi ِإن Şüphesiz ki اللَّه Allah  ِّلَى كُلع 
   kadirdir قَِديرher şeye شَيٍء

148) Herkes için bir yön vardır ki ona döndürücüdür. O 
halde hayırlara koşun. Her nerede olsanız da Allah hepinizi 
biraraya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. 
(*)Ümmetlerden herbirinin, yüzlerini  döndüreceği  bir  kıblesi  vardır. 
Ey   Mü'minler!   Hayır  işlere koşmaya ve onlarda acele etmeye bakınız. 
Siz nerede olursanız olun; ister yeryüzünün en derin yerlerinde, isterse 
dağların tepelerinde bulunun, Allah sizin hepinizi hesap için toplayacak 
ve doğru yolda gidenle yanlış yolda gideni birbirinden ayıracaktır. 
Bedenleriniz ve cisimleriniz parçalanıp dağılsa da, şüphesiz Allah sizin bu 
parçalarınızı yeryüzünden toplayıp biraraya getirmeye kadirdir. 
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والَ تقُولُوا ِلمن يقْتلُ ِفى سِبيِل اِهللا اَموات بلْ اَحيآٌء ولَِكن الَ 
 ولَنبلُونكُم ِبشىٍء ِمن الْخوِف (154)تشعرونَ 

ونقٍْص ِمن اْالَمواِل واْالَنفُِس والثَّمراِت وبشِر  والْجوِع 
 اَلَِّذين ِاذَآ اَصابتهم مِصيبةٌ قَالُوآ ِانا ِللَِّه وِانآ (155)لصاِبِرين ا

 اُولَِئك علَيِهم صلَوات ِمن ربِهم ورحمةٌ (156)ِالَيِه راِجعونَ 
  ِانَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعآِئِر(157)واُولَِئك هم الْمهتدونَ 

اِهللا فَمن حج الْبيت اَِو اعتمر فَالَ جناح علَيِه اَنْ يطَّوف ِبِهماَ 
 ِليمع اِكرا فَِانَّ اَهللا شريخ عطَوت نم(158)و ِانَّ الَِّذين 

لناِس يكْتمونَ مآ اَنزلْنا ِمن الْبيناِت والْهدى ِمن بعِد ما بيناه ِل
 ِاالَّ (159)ِفى الِْكتاِب اُولَِئك يلْعنهم اُهللا ويلْعنهم الالَِّعنونَ 

 ابوا التاَنو ِهملَيع وباَت وا فَاُولَِئكنيبوا ولَحاَصوا وابت الَِّذين
 ِحيم(160)الركُفَّار مهوا واتموا وكَفَر ِانَّ الَِّذين  اُولَِئك 

 ِعنيماَِس اَجالنلَِئكَِة والْمةُ اِهللا ونلَع ِهملَيا (161)عِفيه اِلِدينخ 
 وِالَهكُم ِالَه (162)الَ يخفَّف عنهم الْعذَاب والَ هم ينظَرونَ 

 ِحيمالر نمحالر وِاالَّ ه آل ِالَه اِحد(163)و  
159) Doğrusu indirdiğimiz apaçık ayetleri ve hidayeti, 
kitapta onu insanlara iyice açıklamamızdan sonra 
gizleyenler; işte onlar var ya,  onlara hem Allah lanet eder, 
hem de lanet ediciler lanet ederler. 

  tevbe edip تَابوا kimseler الَِّذينAncak müstesnaِإلَّا
  işte onlar فَُأولَِئكve iyice açıklayan  وبينُوا düzelenحواوَأصلَ
َأتُوب tevbelerini kabul ederimِهملَيع onların  َأنَاو Şüphesiz 
ben ابالتَّو Tevvab’ım ِحيمالر Rahim’im    

160) Ancak tevbe edip düzelen ve iyice açıklayan kimseler 
müstesna, işte onlar; onların tevbelerini kabul ederim. 
Şüphesiz Ben Tevvab (tevbeleri kabul eden)’ım, Rahim 
(esirgeyiciyen)’im. 

ِإنDoğrusu واكَفَر الَِّذين inkar edip de اتُوامو ölen kimseler  مهو 
كُفَّارkafir olarak لَِئكُأو işte onlar var ya ِهملَيع onların 

üzerinedir ُنَةلَع laneti اللَِّه Allah’ın لَاِئكَِةالْمو meleklerin  
    tüm َأجمِعينinsanların والنَّاِس

161) Doğrusu inkar edip de kafir olarak ölen kimseler; işte 
onlar var ya; Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların laneti 
onların üzerinedir. 

خَاِلِدينsürekli kalıcıdırlar اِفيه Onun içinde  لَا 
 ولَا همazap   الْعذَابOnlardan   عنْهمhafifletilmez يخَفَّفُ

وننظَريve onlar gözetilmezler   
162) Onun içinde sürekli kalıcıdırlar. Onlardan azap 
hafifletilmez ve onlar gözetilmezler. 

وكُمِإلَهİlahınız ِإلَه İlahtır اِحدو Tek لَا Yoktur ِإلَه (ibadete layık) 
ilah وِإلَّا ه O’ndan başka انمحالر Rahman’dır  
ِحيمالرRahim’dir    

163) İlahınız tek bir ilahtır. O’ndan başka ilah yoktur. 
Rahman (esirgeyen)’dır, Rahim (bağışlayan)’dir. 
İbn Abbâs anlatıyor: Kureyş kâfirleri Hz. Peygamber (a.s)'e: "Ey 
Muhammed, bize Rabbını vasfet ve onun nesebini haber ver." dediler de 
Allah Tealâ İhlâs Sûresini ve "İlâhınız bir tek ilâhtır. Yegâne ilâh O'dur..." 
âyetini indirdi.27 

 
 

 Allah ِفي سِبيِل اللَِّه öldürülenler için ِلمن يقْتَُل demeyinولَا تَقُولُوا
yolunda ٌاتوَأم ölüler ْلب Bilakis اءيَأح onlar diridirler  

لَِكنوfakat ونرلَا تَشْع siz farkedemezsiniz   
154) Allah yolunda öldürülen (şehit)ler205 için "ölüler” 
demeyin! Bilakis onlar diridirler; fakat siz farkedemezsiniz. 
"Allah yolunda öldürülmüş olanlar için ölüler demeyin..." âyeti Bedr 
gazvesinde öldürülmüş olan mü'minler hakkında inmiştir. Bunlar 
muhacirlerden 6, ansardan da 8 olmak üzere 14 kişiydiler. 
(Muhacirlerden: Ubeyde ibnu'l-Hâris, Sa'd ibn Ebi Vakkâs'ın kardeşi 
Umeyr ibn Ebî Vakkâs, Zu'ş-Şimâleyn diye meşhur olmuş olan Umeyr 
ibn Abdi Amr ibni'l-As, Sa'd ibn Leys oğullarından Akıl ibn Bukeyr Hz. 
Ömer'in kölesi Mihca\ Haris ibn Fihr oğullarından Safvân ibn Beyzâ; 
Ensar'dan: Sa'd ibn Hayseme, Mubeşşir ibn Abd ibni'l-Munzir, Yezîd 
ibnu'l-Hâris ibn Kays, Umeyr ibnu'l-Humâm, Râfi' ibnu'l-Muallâ, Harise 
ibn Surâka, Haris ibn Rifâa'nın iki oğlu Avf ve Muavviz (ki anneleri 
Afrâ'ya nisbetle Afrâ'nın iki oğlu da denilir). İnsanlar böyle Allah yolunda 
savaşta birisi öldürüldü mü "Filânca Öldü, dünya nimet ve lezzetleri de 
onun için gitti, sona erdi." derlerdi. Bu söz üzerine Allah Tealâ bu âyeti 
inzal buyurdu.206 

نَّكُملُولَنَبوAndolsun ki sizi imtihan edeceğiz ٍءِبشَي biraz  ِمن 
 ِمنve eksiltmekle   ونَقٍْص açlık والْجوِع korkuالْخَوِف
  ve ürünlerden والثَّمراِت canlardan والَْأنفُِس mallardanالَْأمواِل
شِّربوmüjdele اِبِرينالص sabredenleri    

155) Andolsun ki sizi biraz korku, açlık ve mallardan, 
canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. 
Sabredenleri müjdele. 

الَِّذينOnlar ki متْهابِإذَا َأص kendilerine eriştiği zaman ٌةِصيبم bir 
musibet قَالُوا derler ِإنَّا Muhakkak ِللَِّه Allah’a aidiz ِإنَّاو ve 

muhakkak ِهِإلَي ancak O’na وناِجعر dönücüleriz    
156) Onlar ki, kendilerine bir musibet eriştiği zaman 
“Muhakkak biz Allah’a aidiz ve muhakkak ancak O’na 
dönücüleriz” derler. 
Musibet az olsun, çok olsun insanın canına, malına veya aile efradına 
isabet eden zarar verici şeydir. Musibet anında yukarıdaki duayı okumaya 
istirca’ denir. 

لَِئكُأوİşte onlar var ya ِهملَيع onlar için ٌاتلَوص Salavat  ِمن 
ِهمبرRablerinden ٌةمحرو ve rahmet vardır لَِئكُأوو işte onlar  
مه ونتَدهالْم hidayete erenlerin ta kendileridir   

157) İşte onlar var ya, onlar için Rablerinden salavat ve 
rahmet vardır, işte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir. 
Salavat: Salat kelimesinin çoğuludur ve rahmet, dua, övgü, tazim, 
mağfiret, namaz gibi manalara gelir. 

ِإنDoğrusu فَاالص Safa َةورالْمو İle Merve  ِمن 
  her kim فَمنAllah’ın  اللَِّه Alametlerindendirشَعاِئِر
جحHacceder َتيالْب Beyti َأو veya رتَماع umre yaparsa  
 tavaf َأن يطَّوفَ kendisine علَيِه hiçbir günah جنَاحyoktur فَلَا

etmesinde اِبِهم bu ikisini نمو Her kim عتَطَو Kendi isteğiyle 
yaparsa ارخَي bir hayır فَِإن Muhakkak ki اللَّه Allah  

شَاِكرşakir’dir ِليمع Alim’dir    
158) Doğrusu Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. 
Her kim beyti hacceder veya umre yaparsa bu ikisini tavaf 
etmesinde kendisine hiçbir günah yoktur. Her kim kendi 
isteğiyle bir hayır yaparsa, muhakkak ki Allah Şakir 
(şürkedilen)'dir, Alim (bilen)'dir. 
Ahmed ibn Muhammed kanalıyla Asım'dan rivayete göre o şöyle diyor: 
Enes ibn Mâlik'e sordum: "Safa ile Merve arasında sa'yden hoşlanmaz 
mıydınız?", "Evet, Allah Tealâ: "Safa ve Merve Allah'ın şeâirindendir. 
Her kim hacceder veya umre yaparsa o ikisi arasında tavaf (sa'y) 
etmesinde bir günah yoktur." âyetini indirinceye kadar o ikisi câhil iye 
şeâirindendi" dedi.207 

ِإنDoğrusu ونكْتُمي الَِّذين gizleyenler  لْنَاا َأنزم indirdiğimiz  ِمن 
 Onu بينَّاه ِمن بعِد ما ve hidayeti والْهدى apaçık ayetleriالْبينَاِت

iyice açıklamamızdan sonra ِللنَّاِس İnsanlara ِفي الِْكتَاِب kitapta 
لَِئكُأو işte onlar var ya منُهلْعي onlara lanet eder اللَّه hem Allah 
منُهلْعيو lanet ederler اللَّاِعنُون hem de lanet ediciler  
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165)Ve insanlardan kimileri Allah'tan başka eşler edinirler 
de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise 
Allah’ı sevmeleri daha güçlüdür. Zulmedenler, azabı 
gördükleri zaman gerçekten kuvvetin bütünüyle Allah'ın ve 
Allah’ın azabının gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. 
Sevgi Çeşitleri: 1- Farz Olan Sevgi: Allah’ı, Resulünü, mü’minleri ve 
Allah’ın sevdiği her şeyi Allah için sevmektir. 2- Şirk Olan Sevgi: 
Herhangi bir varlığı, Allah gibi veya O’ndan daha fazla sevmektir. 3- 
Küfür Olan Sevgi: Allah’ın sevmediği, buğzettiği varlıkları ve kişileri 
sevmek veya Allah’ın sevmeyi emrettiği varlık ve kişileri sevmemektir. 4- 
Haram Olan Sevgi: Allah’ın haram kıldığı bir şeyi, helal görmemek 
şartıyla sadece geçici lezzetinden dolayı sevmektir. 5- Fıtri Olan Sevgi: 
Bazı renk ve şekilleri, çocuk, kadın, anne baba, akraba ve iyilik edenleri 
sevmek gibi.     

 Kendilerine tabi الَِّذين اتُِّبعوا uzaklaştıkları zamanِإذْ تَبرَأ
olunanlar واعاتَّب الَِّذين ِمن kendilerine tabi olanlardan  

  kopmuştur وتَقَطَّعتْ azabıعذَاب الْ görmüşlerdirورَأوا
ِبِهمOnlardan اببالَْأس bağlar da    

166) Kendilerine tabi olunanlar tabi olanlardan 
uzaklaştıkları zaman azabı görmüşlerdir, bağlar da 
onlardan kopmuştur. 

 Bizim َأن لَنَا Keşke لَوuyanlar da  الَِّذين اتَّبعوا diyeceklerdirوقَاَل
için olsaydı da ًةكَر Bir dönüş َأرفَنَتَب uzaklaşsaydık  

مِمنْهOnlardan اكَم gibi واءرتَب uzaklaştıkları ِمنَّا Bizden  
كَذَِلكİşte böylece ِريِهمي kendilerine gösterecektir اللَّه Allah  

مالَهمَأعyaptıklarını ح ِهملَياٍت عرسhasretler halinde ما همو onlar 
değillerdir  ِبخَاِرِجين çıkıcı النَّاِر ِمن ateşten    

167) Uyanlar da: "Keşke bizim için bir dönüş olsaydı da, 
bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık" 
diyeceklerdir. İşte böylece Allah kendilerine yaptıklarını 
hasretler halinde gösterecektir; onlar ateşten çıkıcı 
değillerdir. 
Hasret: Kaybedilen, elde edilemeyen bir şey için duyulan pişmanlığın en 
ileri derecesidir. 

ا النَّاسهاَأييEy insanlar كُلُوا Yiyin اِمم şeylerden  ِفي 
 ولَا  ve temiz طَيبا helal حلَالًا yeryüzündekiَأرِضالْ

 Çünkü ِإنَّهşeytanın  الشَّيطَاِن adımlarına خُطُواِت uymayınتَتَِّبعوا
o  لَكُم Sizin için ودع bir düşmandır ِبينم apaçık    

168) Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz olan 
şeylerden yiyin; şeytanın adımlarına uymayın! Çünkü o 
sizin için apaçık bir düşmandır. 
"Ey insanlar, yeryüzündeki helâl ve temiz olanlardan yeyin..." âyeti Sakîf, 
Huzâa ve Müdlic oğulları'nın bazı hayvanları kendilerine haram kılmaları 
üzerine nazil olmuştur. Ancak âyetin gerek lâfzı ve gerekse hükmü 
geneldir.28 

  Kötülüğü ِبالسوِء Size emreder يْأمركُمAncak ِإنَّما
 Allah’a علَى اللَِّه Söylemenizi وَأن تَقُولُوا Hayasızlığıوالْفَحشَاِء

karşı ونلَما لَا تَعم Bilmediğiniz şeyleri    
169) Size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah’a karşı 
bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. 
Şeytanın vesveseleri: 1- Küfür, şirk, nifak 2- Bidat 3- Büyük günah 4- 
Küçük günah 5- Mübahlarla fazla meşgul olmaya teşvik 6- İki hayırdan 
daha az hayırlı olanı tercih etterme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وملِْق الساِر ِانَّ ِفى خهالنِل وِتالَِف اللَّياخِض واْالَراِت و
والْفُلِْك الَِّتى تجِرى ِفى الْبحِر ِبما ينفَع الناس ومآ اَنزلَ اُهللا 
 ا ِمنثَّ ِفيهبا وِتهوم دعب ضا ِبِه اْالَريآٍء فَاَحم آِء ِمنمالس ِمن

الرياِح والسحاِب الْمسخِر بين السمآِء كُلِّ دابٍة وتصِريِف 
 وِمن الناِس من يتِخذُ ِمن (164)واْالَرِض الَياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ 

دوِن اِهللا اَندادا يِحبونهم كَحب اِهللا والَِّذين اَمنوآ اَشد حبا ِللَِّه 
ى الَِّذينري لَوا وِميعةَ ِللَِّه جاَنَّ الْقُو ذَابنَ الْعوروآ ِاذْ يظَلَم 

 ِاذْ تبراَ الَِّذين اتِبعوا ِمن الَِّذين (165)واَنَّ اَهللا شِديد الْعذَاِب 
 ابباْالَس ِبِهم تقَطَّعتو ذَابا الْعاَوروا وعبقَالَ (166)اتو 

بات الَِّذين ا كَذَِلكا ِمنؤربا تكَم مهاَ ِمنربتةً فَنا كَراَنَّ لَن وا لَوع
يِريِهم اُهللا اَعمالَهم حسراٍت علَيِهم وما هم ِبخاِرِجني ِمن الناَِر 

 يآاَيها الناس كُلُوا ِمما ِفى اْالَرِض حالَالً طَيبا والَ (167)
ت ِبنيم ودع لَكُم هطَاِن ِانياِت الشطُووا خِبع(168)ت 

 يأْمركُم ِبالسوِء والْفَحشآِء واَنْ تقُولُوا علَى اِهللا ما الَ  ِانما
  (169)تعلَمونَ 

ِإنŞüphesiz ِفي خَلِْق yaratılışında اِتاومالس göklerin ِضالَْأرو ve 
yerin اخِْتلَاِفو ardınca gelişinde ِلاللَّي gece ile  
 ِفي  taşıyan الَِّتي تَجِري gemilerde والْفُلِْك gündüzünوالنَّهاِر
 وما  İnsanlara النَّاسfaydalı şeyleri  ِبما ينفَعdenizde الْبحِر
  sudaن ماٍء ِم gökten ِمن السماِء Allah’ın اللَّهindirip َأنزَل
  ölü olan بعد موِتها Yeri الَْأرضOnunla  ِبِه dirilttiğiفََأحيا
  canlıyı دابٍة her çeşit ِمن كُلِّ orada ِفيها yaymasındaوبثَّ

 Bulutlarda والسحاِب rüzgarları الرياِح idare etmesindeوتَصِريِف
  gök ile السماِء arasında بينemre tabi kılınan  الْمسخَِّر
  bir toplum için ِلقَوٍم ayetler vardır لَآياٍت yerوالَْأرِض
ِقلُونعيaklını kullanan    

164) Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında; gece ile 
gündüzün ardınca gelişinde; insanlara faydalı şeyleri 
denizde taşıyan gemilerde, Allah’ın gökten indirip onunla 
ölü olan yeri dirilttiği suda ve orada her çeşit canlıyı 
yaymasında; rüzgarları idare etmesinde ve gök ile yer 
arasında olup emre tabi kılınan bulutlarda aklını kullanan 
bir toplum için ayetler vardır. 
Allah Tealâ Medine'de Hz. Peygamber (a.s)'e: "İlâhınız bir tek ilâhtır. 
Yegâne ilâh O'dur…" âyetini indirince Mekke'de Kureyş kâfirleri: "Bir 
tek ilâh bütün insanları nasıl kaplıyor,bütün insanların hakkından nasıl 
geliyor?" dediler de bunun üzerine "Şüphesiz göklerin ve yerin 
yaratılışında... " ayeti nazil oldu.208 

و Ve النَّاِس ِمنİnsanlardan نم  kimileri ُتَِّخذي edinirler  وِند ِمن 
  Onları severler يِحبونَهمeşler  َأندادا Allah’tan başkaاللَِّه

بكَحsever gibi اللَِّه Allah’ı آم الَِّذيننُوا وİman edenlerin ise  
َأشَدDaha güçlüdür ابح sevmeleri ِللَِّه Allah’ı ىري لَوو  Bir  

bilselerdi  واظَلَم الَِّذينzulmedenler نورِإذْ ي gördükleri zaman 
 ذَابالْع azabı َأن gerçekten َةالْقُو kuvvetin ِللَِّه Allah’ın  

 şiddetli شَِديدAllah’ın  اللَّهve gerçekten  وَأنbütünüyle جِميعا
olduğunu ذَاِبالْع azabının 
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وِاذَا ِقيلَ لَهم اتِبعوا مآ اَنزلَ اُهللا قَالُوا بلْ نتِبع مآ اَلْفَينا علَيِه 
 (170)اَبآَء نا اَولَو كَانَ اَبآؤهم الَ يعِقلُونَ شيئًا والَ يهتدونَ 

 يسمع ِاالَّ دعآًء ومثَلُ الَِّذين كَفَروا كَمثَِل الَِّذى ينِعق ِبما الَ
 يآاَيها الَِّذين (171)وِندآًء صم بكْم عمى فَهم الَ يعِقلُونَ 

متوا ِللَِّه ِانْ كُنكُراشو اكُمقْنزا راِت مبطَي وا كُلُوا ِمنناَم  اهِاي 
ةَ والدم ولَحم الِْخنِزيِر  ِانما حرم علَيكُم الْميت(172)تعبدونَ 

ومآ اُِهلَّ ِبِه ِلغيِر اِهللا فَمِن اضطُر غَير باٍغ والَ عاٍد فَآل ِاثْم علَيِه 
 ِحيمر (173)ِانَّ اَهللا غَفُور لَ اُهللا ِمنزآ اَنونَ ممكْتي ِانَّ الَِّذين 

قَِليالً اُولَِئك ما يأْكُلُونَ ِفى بطُوِنِهم الِْكتاِب ويشترونَ ِبِه ثَمنا 
 ذَابع ملَهو كِّيِهمزالَ يِة ومالِْقي مواُهللا ي مهكَلِّمالَ يو ارِاالَّ الن

 (174)اَِليم ذَابالْعى ودالَلَةَ ِبالْها الضورتاش الَِّذين اُولَِئك 
آ اَصِة فَمِفرغاِر ِبالْملَى النع مهرلَ (175)بزِباَنَّ اَهللا ن ذَِلك 

الِْكتاب ِبالْحق وِانَّ الَِّذين اختلَفُوا ِفى الِْكتاِب لَِفى ِشقَاٍق بِعيٍد 
(176)  

174) Muhakkak ki Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi 
gizleyip, ona karşı az bir değer satın alanlar var ya; işte 
onların yedikleri karınlarında ateşten başka bir şey değildir. 
Kıyamet gününde Allah onlarla konuşmayacak ve onları 
temize çıkarmayacaktır. Onlar için acıklı bir azap da vardır. 
Ka'b ibnu'l-Eşref, Ka'b ibn Esed, Malik ibnu's-Sayf, Huyey ibn Ahtab, 
Ebu Yâsir ibn Ahtab gibi yahudi reisleri ve âlimleri yahudilerin avamından 
bir takım menfaatler elde eder, hediyeler alırlar, âhir zamanda 
gönderilecek peygamberin de kendilerinden olacağını umarlardı. Bu 
umutlarının tersine âhir zaman peygamberi onlar dışında araplardan 
çıkınca başkanlıklarının ve menfaatlerinin sona ereceğinden korktular da 
Tevrat'taki Hz. Muhammed (a.s)'ın vasıflarını değiştirdiler, sonra bu 
değişik şekilde halka çıkardılar ve: "İşte âhir zamanda çıkacak 
peygamberin vasıfları bunlar, Mekke'de çıkan peygamberin vasıflarına 
benziyor mu?" dediler. Avam da Tevrat'ta âlimleri tarafından yazılan bu 
vasıflan görüp Hz. Muhammed (a.s)'ın vasıflarından farklı bularak 
Efendimiz (a.s)'e tabî olmadılar. İşte bunun üzerine Allah Tealâ: "Allah'ın 
indirdiği kitabdan bir şeyi gizleyip…." âyetini indirdi.29 

لَِئكُأوİşte onlar اواشْتَر الَِّذين satın alanlardır  َـلَالَةالض sapıklığı  
  bağışlanmaya karşı ِبالْمغِْفرِة azabı والْعذَابhidayete karşı ِبالْهدى

مهربا َأصفَمOnları bu kadar sabrettiren  nedir لَى النَّاِرع ateşe 
karşı    

175) İşte onlar; hidayete karşı sapıklığı, bağışlanmaya karşı 
azabı satın alanlardır. Onları ateşe karşı bu kadar 
sabrettiren nedir? 

  ِبـَأن ذَِلـكİşte bunun sebebi muhakkak ki  اللَّـه Allah’ın  
 Şüphesiz وِإنhak olarak  ِبالْحقِّ  kitabı الِْكتَابindirmesidir نَزَل
ki   اخْتَلَفُـوا الَّـِذين ihtilafa düşenler de   ِِفـي الِْكتَـاب O kitap 

hakkında لَِفي içindedirler ِشقَاٍق bir ayrılık ِعيٍدب uzak    
176) İşte bunun sebebi muhakkak ki Allah'ın, kitabı hak 
olarak indirmesidir. O kitap hakkında ihtilafa düşenler de 
şüphesiz ki uzak bir ayrılık içindedirler. 
(*)Yahudi bilginleri, peygamberler zincirinin son halkası Hazreti 
Muhammed (a.s.) ile ilgili Tevrat'taki belgeleri ve bu belgelerde anlamını 
bulan sıfatlarını, dinî liderlik ellerinden  çıkmasın diye gizlediler.  Ayrıca 
Yahudiler kendi milletlerinden bir peygamberin geleceğini bekliyorlardı. 
Yahudi olmayan Mekke'nin Kureyş kabilesinin Haşim oğullarından bir 
zatın peygamber olarak gönderildiğini duyunca, tavırlarını değiştirdiler. 
Tevrat'ta karışık bir durum meydana getirdiler ve inkâra saptılar. Bile bile 
hakka karşı gelip doğru yola girmediler.  

 

ــَلzaman وِإذَا ــمdenildiği  ِقي لَه Onlara ــوا اتَِّبع uyun  ــا م 
 biz نَتَِّبـعHayır   بـلْ  derler قَالُوا Allah’ın اللَّهindirdiğine َأنزَل

uyarız  نَــــا َألْفَي ا مBulduğumuz şeye ــِه لَيع üzerinde  
 لَـا   ataları آبـاُؤهمYa idiyseler   َأولَـو كَـانatalarımızı   آباءنَـا 
ِقلُونعيakletmeyen  ًئاشَـي bir şey   ونتَـدهلَـا يو ve doğru yolda 

olmayanlar    
170) Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiği zaman: 
“Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız?” 
derler. Ya ataları bir şey akletmeyen ve doğru yolda 
olmayanlar idiyseler? 
İbni Abbâs'tan rivayete göre Peygamber Efendimiz ehl-i kitabdan 
Yahudileri İslâm'a çağırmış, onları Hak yola teşvik ve müslüman 
olmadıkları takdirde başlarına gelecek Allah'ın azabı ve 
cezalandırmasından sakındırmıştı. İçlerinden Rafı' ibn Hârice ile Mâlik 
ibn Avf: "Senin davet ettiğinin aksine biz ancak babalarımızı üzerinde 
bulduğumuz dine tâbi oluruz. Onlar senden daha bilgili ve senden daha 
hayırlı idiler." dediler. İşte onların bu sözleri üzerine "Onlara: Allah'ın 
indirdiğine uyun…" âyetini indirdi.209 

  haline benzer كَمثَـلِ  İnkar edenlerin الَِّذين كَفَروا misaliومثَُل،
  duymayanlaraسمع لَا يbir şey  ِبما haykıran kimseninالَِّذي ينِْعقُ

  sağırdırlar صـمbağırış   وِنـداءçağırışdan   دعـاءbaşka  ِإلَّـا 
كْمبdilsizdirler يمع kördürler  ـمفَه bundan dolayı onlar    لَـا 

ِقلُونعيakletmezler    
171) İnkar edenlerin misali, bağırış çağırışdan başka bir şey 
duymayanlara haykıran kimsenin haline benzer. Sağırdırlar, 
dilsizdirler, kördürler; bundan dolayı onlar akletmezler. 

 temiz ِمـن طَيبـاتِ   yiyin كُلُوا iman edenler  الَِّذين آمنُواEyياَأيها
şeylerden   قْنَـاكُمزـا رم sizi rızıklandırdığımız  وااشْـكُرو ve 
şükredin ِللَِّه Allah’a اهِإي كُنتُم ِإن Yalnız  O’na  ونـدبتَع ibadet 

ediyorsanız    
172) Ey iman edenler! Sizi rızıklandırdığımız temiz 
şeylerden yiyin ve Allah'a şükredin. Yalnız O'na ibadet 
ediyorsanız. 
Yemek Yemenin Hükümleri: 1- Nefsini ölümden kurtarmak için 
yemek farzdır. 2- Zafiyet gibi zararları kendisinden gidermek için yemek 
vaciptir. 3- Misafirin utanmaması için ona arkadaşlık yapıp yemek 
menduptur. 4- Bu sayılanların haricinde yemek ise mubahtır.  

  Ölüyü الْميتَةَ size علَيكُمharam kıldı   حرمŞüphesiz ancak ِإنَّما
مالدوKanı ملَحو etini   ِالِْخنِزيـر domuz   َّـا ُأِهـلمو kesilenleri  
ــِه ــِر adınaِب ِلغَي başkası ــِه ــنAllah’tan  اللَّ فَم her kim  

طُراضmecbur kalırsa اٍغب رغَي zulmetmediği  ٍـادلَا عو ve aşırı 
gitmediği taktirde   فَلَـا ِإثْـم bir günah yoktur  ِـهلَيع Ona  

ِإنŞüphesiz اللَّه Allah غَفُور Ğafur’dur ِحيمر Rahim’dir   
173) Şüphesiz size ancak ölüyü, kanı, domuz etini, 
Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Her kim 
mecbur kalırsa, zulmetmediği ve aşırı gitmediği takdirde 
ona bir günah yoktur. Şüphesiz Allah Ğafur (ayıpları 
gizleyen)'dur, Rahim (bağışlayan)'dir. 
Allah size ancak ölü (leş), kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına 
kesilen hayvanlar gibi domuz  pis şeyleri haram kıldı. "Burada Allah'tan 
başkası, adına kesilenden maksat Alladın adı değil Lât ve Uzza gibi 
putların adı zikredilerek kesilen hayvanlardır".  

ِإنMuhakkak ki ونكْتُمي الَِّذين gizleyip ام bir şeyi َلَأنز indirdiği 
اللَّه Allah’ın الِْكتَاِب ِمن kitaptan ونشْتَريو satın alanlar var ya  
 مـا   işte onların ُأولَِئـكAz    قَِليلًـا  bir değer ثَمنًـا  ona karşıِبِه

ْأكُلُونيyedikleri   طُـوِنِهمِفـي ب karınlarında  ِإلَّـا başka bir şey 
değildir  النَّـار ateşten   ـمهكَلِّملَـا يو onlarla konuşmayacak  

اللَّهAllah موي gününde ِةامالِْقي Kıyamet   كِّيِهمـزلَـا يو ve onları 
temize çıkarmayacaktır ملَهو Onlar için  ـذَابع bir azap da 

vardır َأِليم acıklı   
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  Size علَـيكُمyazıldı   كُِتـبEy iman edenler  ياَأيها الَّـِذين آمنُـوا  
اصالِْقصkısas  ِفـي hakkında  ـ   hür الْحـرÖldürülenler  ى الْقَتْلَ
رِبــالْحhür ile ــدبالْعو Köle ــِدبِبالْع köle ile الْــُأنثَىو kadın  
 ِمـنaffedilirse    عِفـي لَـهHer kim de    فَمـنkadın ile  ِبالْـُأنثَى 
  artık uymalı فَاتِّبـاعbir şey   شَـيءkardeşi tarafından   َأِخيـهِ 

  Güzellikle ِبِإحساٍن Ona ِإلَيِه ve ödemelidir وَأداءÖrfe ِبالْمعروِف
ذَِلكİşte bu  ٌتَخِْفيـف bir hafifletme   كُـمبر ِمـن Rabbinizden   

  Haddi aşarsa اعتَـدى  her kim de فَمـنve rahmettir  ورحمـةٌ 
دعبsonra ذَِلك bundan  فَلَـه Onun için vardır  ـذَابع bir azap  
َأِليمçok acıklı    

178) Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas 
yazıldı. Hür ile hür, köle ile köle, kadın ile kadın… Her kim 
de kardeşi tarafından bir şey affedilirse artık örfe uymalı ve 
ona güzellikle ödemelidir. İşte bu, Rabbinizden bir 
hafifletme ve rahmettir. Her kim de bundan sonra haddi 
aşarsa onun için çok acıklı bir azap vardır… 
Bu âyet-i kerime câhiliye devri insanlarında zulüm ve şeytana itaat hüküm 
sürüyordu. Onlardan, güçlü olan bir kabilenin kölesini başka bir kabilenin 
kölesi öldürdüğünde, "buna karşılık kesinlikle hür bir adamdan başkasını 
öldürmeyi kabul etmeyiz" derlerdi. Diğer kabilelerden bir kadın bunlardan 
bir kadını Öldürdüğünde de "bunun yerine bir erkekten başkasını 
öldürmeyi kabul etmeyiz" derlerdi. Yüce Allah, bu haksızlığı ortadan 
kaldırmak için "Hüre hür, köleye köle, kadına kadın öldürülür" mealindeki 
âyeti indirdi30 

لَكُموsizin için vardır اِصِفي الِْقص Kısasta  ٌـاةيح hayat   ِليـاُأوي 
    sakınırsınız تَتَّقُونumulur ki  لَعلَّكُمEy akıl sahipleri  الَْألْباِب

179) Kısasta sizin için hayat vardır; Ey akıl sahipleri, umulur 
ki sakınırsınız. 

ــب ــيكُمyazıldı كُِت ــرsize  علَ ضِإذَا ح gelip çattığı zaman  
 كُمـدَأحSizden birine  ُتـوالْم ölüm ِإن eğer  كتَـر bırakacaksa  
  anaya, babaya ِللْواِلـدينِ  vasiyet etmek الْوِصـيةُ  Bir hayırخَيرا

ِبينالَْأقْروve akrabalara وِفرعِبالْم örfe uygun bir şekilde اقح Bir 
hak olarak تَِّقينلَى الْمع muttakiler üzerine    

180) Sizden birine ölüm gelip çattığı zaman, eğer bir hayır 
bırakacaksa, anaya, babaya ve akrabalara örfe uygun bir 
şekilde vasiyet etmek, muttakiler üzerine bir hak olarak size 
yazıldı. 
Bazı âlimler ana-babaya ve yakın akrabaya vasıyyetin mensuh olduğunu 
söylemekteseler de bir kavle göre de bu âyet-i kerime küfürleri (kâfir 
olmaları) sebebiyle vâris olamiyan ana-baba ve yakın akrabalar hakkında 
nazil olmuştur. Zira özellikle İslâm'ın ilk yıllarında öyle oluyordu ki kişi 
müslüman olurken anası babası veya yakın, kendisine vâris olabilecek bir 
akrabası İslâm'a girmiyor, kâfir olarak kalıyordu. Din ayrılığı aralarındaki 
verasete engel olurken âyet işte bunlara bir çeşit akrabalık hakkını 
muhafaza etmek üzere vasiyette bulunulabileceğini bildirmektedir.31 

نفَمHer kim de لَهدب onu değiştirirse دعب sonra هِمعا سم bunu 
işittikten ـا  فَِإنَّمelbette ki  ـهِإثْم Bunun günahı    لَـى الَّـِذينع 
ــه   Şüphesiz ki ِإنonu değiştirenlerin üzerinedir  يبدلُونَ

اللَّهAllah ِميعس Semi’dir ِليمع Alim’dir    
181) Her kim de bunu işittikten sonra onu değiştirirse 
bunun günahı elbette ki onu değiştirenlerin üzerinedir. 
Şüphesiz ki Allah Semi (işiten)’dir, Alim (bilen)’dir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لَِكنِرِب وغالْمِرِق وشلَ الْمِقب كُموهجلُّوا وواَنْ ت الِْبر سلَي
 ناَم نم الِْبر نيِبيالناِب والِْكتلَِئكَِة والْمِم اْالَِخِر ووالْيِباِهللا و

 نابو اِكنيسالْمى وامتالْيى وبِه ذَِوى الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو
السِبيِل والسآِئِلني وِفى الرقَاِب واَقَام الصلوةَ وآتى الزكَوةَ 

 ِبعهِدِهم ِاذَا عاهدوا والصاِبِرين ِفى الْباْسآِء والْموفُونَ
 مه اُولَِئكقُوا ودص الَِّذين اِْس اُولَِئكالْب ِحنيآِء ورالضو

 يآاَيها الَِّذين اَمنوا كُِتب علَيكُم الِْقصاص ِفى (177)الْمتقُونَ 
رِبالْح رلَى اَلْحالْقَت لَه ِفىع نثَى فَمثَى ِباْالُناْالُنِد وبِبالْع دبالْعو 

 اٍن ذَِلكسِه ِبِاحآٌء ِالَياَدوِف ورعِبالْم اعبٌء فَاتىاَِخيِه ش ِمن
 ذَابع فَلَه ذَِلك دعى بدتِن اعةٌ فَممحرو كُمبر ِمن ِفيفخت

 لَكُ(178)اَِليمو  لَّكُماِب لَعآاُوِلى اْالَلْبوةٌ يياِص حِفى الِْقص م
 كُِتب علَيكُم ِاذَا حضر اَحدكُم الْموت ِانْ (179)تتقُونَ 

ترك خيرا اَلْوِصيةُ ِللْواِلديِن واْالَقْرِبني ِبالْمعروِف حقا علَى 
 ِقنيت(180)الْمدب نفَم  لَى الَِّذينع هآ ِاثْممفَِان هِمعا سمدعب لَه

 ِليمع ِميعِانَّ اَهللا س هلُوندب(181)ي  
سلَيdeğildir الِْبر iyilik لُّواتُو َأن çevirmeniz كُموهجو yüzlerinizi  
 İyilik الِْبرfakat  ولَِكنve batı  والْمغِْرِب doğu الْمشِْرِق tarafınaِقبَل
نم kişinin  ـنآم iman etmesi  ِِباللَّـه Allah’a  ِمـوالْيو gününe  
  nebilere والنَِّبيينkitaba  والِْكتَاِب meleklere والْملَاِئكَِة ahiretالْآِخِر
  Ona olan sevgisine rağmen علَى حبِه malı الْماَل vermesiوآتَى
  yoksullara والْمساِكينyetimlere  والْيتَامى Akrabalaraلْقُربىذَِوي ا

 ve وِفـي الرقَـابِ   dilencilere والسـاِئِلينyolculara   وابن السِبيِل
kölelere َأقَامو dosdoğru kılması َلَاةالص namazı  آتَىو vermesi  

 ِإذَا ahidlerini  ِبعهـِدِهمyerine getirmesi   والْموفُـونzekatı  الزكَاةَ
ــدوا اهعahitleştiklerinde ــاِبِرين الصو sabretmesidir  ــي  ِف
  ve savaşta وِحـين الْبـْأسِ   hastalıkta والضـراءِ  sıkıntıdaالْبْأساِء
لَِئكُأوİşte onlar قُوادص الَِّذين sadıklardır  لَِئـكُأوو İşte onlar var 

ya مه Onlar تَّقُونالْم muttakilerdir    
177) İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz 
değildir, fakat iyilik, kişinin Allah’a, ahiret gününe, 
meleklere, kitaba, nebilere iman etmesi; ona olan sevgisine 
rağmen malı akrabalara, yetimlere, yoksullara, yolculara, 
dilencilere ve kölelere vermesi; namazı dosdoğru kılması; 
zekatı210 vermesi; ahitleştiklerinde ahidlerini yerine 
getirmesi;  sıkıntıda, hastalıkta ve savaşta sabretmesidir. 
İşte onlar sadıklardır; işte onlar var ya, onlar muttakilerdir. 
Katâde der ki: Bize anlatıldığına göre bir adam Allah'ın Resûlü (a.s)'e: 
"Birr nedir ey Allah'ın Resûlü?" diye sormuştu, Allah Tealâ bu âyeti 
indirdi. Allah'ın Resûlü  (a.s) o adamı çağırarak kendisine bu âyeti 
okudu.211 
Birr: İyilik, hayırda genişlik, güzel davranış. Birr, müslümanların gerek 
kendi aralarında gerekse İslâm devletinin gayr-i müslim vatandaşlarına 
karşı güzellik ve adaletle davranmaları anlamında kullanıldığı gibi, 
Müslüman'ın Allah'a karşı olan görevlerini ifa ederken işlediği sâlih 
amellerin bütünü anlamına da gelmektedir. Birr takvanın kendisidir. 
Allah'ın emrine uyup, ilâhî mürakâbeyi yakînen kavramaktır. Tasavvuru, 
şuuru, ameli ve Allah'a yönelişi birleştirmek demektir. Ferdin ve 
toplumun vicdanına hükmeden tasavvur ile ferdin ve toplumun hayatını 
düzenleyen amel, Allah'ın istediği ölçüler dahilinde birleşirse işte o zaman 
birr gerçekleşir. Çünkü Kur'an genel olarak toplum hayatında hakkaniyet 
ve sevgiyi özellikle vurgulamaktadır. Yani başkalarına karşı hakkı 
gözetmek ve sevgi göstermek, Kur'an'ın insanlar için emridir. İşte bu, birr 
ile açıklanabilen geniş, bol ve sürekli olan bir hayırdır.  
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فَمن خاف ِمن موٍص جنفًا اَو ِاثْما فَاَصلَح بينهم فَآل ِاثْم علَيِه 
 ِحيمر لَ(182)ِانَّ اَهللا غَفُورع وا كُِتبناَم ا الَِّذينهآاَيي  كُمي

 (183)الصيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 
 ةٌ ِمنفٍَر فَِعدلَى سع ا اَوِريضم كُمكَانَ ِمن ناٍت فَموددعا ماماَي

من تطَوع اَياٍم اُخر وعلَى الَِّذين يِطيقُونه ِفديةٌ طَعام ِمسِكٍني فَ
خيرا فَهو خير لَه واَنْ تصوموا خير لَكُم ِانْ كُنتم تعلَمونَ 

 شهر رمضانَ الَِّذى اُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ هدى ِللناِس (184)
مصفَلْي رهالش كُمِمن ِهدش نقَاِن فَمالْفُرى ودالْه اٍت ِمننيبو ه

 اُهللا ِبكُم ِريدي راٍَم اُخاَي ةٌ ِمنفٍَر فَِعدلَى سع ا اَوِريضكَانَ م نمو
الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر وِلتكِْملُوا الِْعدةَ وِلتكَبروا اَهللا علَى 

باِدى عنى  وِاذَا ساَلَك ِع(185)ما هديكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ 
فَِانى قَِريب اُِجيب دعوةَ الداِع ِاذَا دعاِن فَلْيستِجيبوا ِلى 

  (186)ولْيؤِمنوا ِبى لَعلَّهم يرشدونَ 
185) Ramazan ayı ki, insanlar için hidayet olan Kur'an, 
doğru yolu gösteren ve hak ile batılı ayıran apaçık deliller 
halinde onda indirilmiştir. Sizden her kim o aya şahid 
olursa oruç tutsun. Hasta olan veya yolculukta bulunan 
kimse için, sayılı olmak üzere diğer günlerden (tutsun). 
Allah, sizin için kolaylık ister, sizin için zorluk istemez; 
böylece sayıyı tamamlayasınız ve sizi doğru yola 
ilettiğinden dolayı Allah'ı yüceltesiniz; umulur ki 
şükredersiniz. 
(*)Yüce Allah daha sonra orucun vaktini açıklayarak şöyle buyurur: Ey 
müminler! Orucu, size farz kıldığım o sayılı günler Ramazan ayından 
ibarettir. İnsanlar için bir hidayet vesilesi olan Kur'an, bu ayda inmeye 
başlamıştır. Onda hak ile batılı birbirinden ayıran açık âyetler vardır. O 
insanları irşâd eder, karşı çıkanları da aciz bırakır. Sizden kim bu aya 
ulaşırsa, oruç tutsun. Her kim hasta olur veya sefere çıkar da orucunu 
bozarsa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutması gerekir. 
"Sizden kim o aya ulaşırsa oruç tutsun" ifadesi umumi olması sebebiyle 
hasta ve yolcularla ilgili önceki hükmü neshettiği zannını vermemesi için 
âyetin bu bölümü tekrar edilmiştir. A1lan bu ruhsatı vermekle size 
kolaylık murat eder, güçlük murat etmez. Allah, tutamadığınızı, kaza 
ederek Ramazan günlerinin sayısını tamamlamanızı size dinin alâmetleri 
olan doğru yolu gösterdiği için O'na tazim etmenizi, O'nun lütuf ve 
ihsanına karşı şükretmenizi ister. 

ــَألَكِإذَا سوsana sorarlarsa ــاِديِعب Kullarım نِّــيع benden  
  kabul ederim ُأِجيـبyakınım   قَِريـبmuhakkak ben  فَـِإنِّي 
 bana dua ettiği ِإذَا دعـاِني  dua edenin الـداِعي  Duasınıدعوةَ

zaman واتَِجيبسفَلْي O halde uysunlar ِلي bana ْؤِمنُوالْيو ve iman 
etsinler ki ِبي Bana ونشُدري ملَّهلَع doğru yola iletilsinler    

186) Kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ben 
yakınım. Dua ettiği zaman, bana dua edenin duasını kabul 
ederim. O halde bana uysunlar ve bana iman etsinler ki 
doğru yola iletilsinler. 
Medine halkından bazı Yahudiler Hz. Peygamber (a.s)'e: "Sen, bizimle 
gök arasında beşyüz yıllık yol var, her bir semanın kalınlığı da bizim 
semamızın kalınlığı gibidir, diyorsun. Öyleyse Rabbımız bizim dualarımızı 
nasıl işitiyor?" dediler de bu âyet bunun üzerine nazil oldu denilmiştir.32  

 
 
 
 
 
 

نفَمHer kim de َخَاف korkup وٍصم ِمن vasiyet edenin  
  günaha düşeceğinden ِإثْما veya َأوyanılacağından جنَفًا

لَحفََأصdüzeltirse َنيب مهonların aralarını فَلَا yoktur ِإثْم hiç bir 
günah ِهلَيع kendisi için ِإن Şüphesiz ki اللَّه Allah  

غَفُورĞafur’dur ِحيمر Rahim’dir    
182) Her kim de vasiyet edenin yanılacağından veya 
günaha düşeceğinden korkup onların aralarını düzeltirse, 
kendisi için hiç bir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah Ğafur 
(ayıpları gizleyen)’dur, Rahim (bağışlayan)’dir. 

  size de علَـيكُمyazıldı   كُِتـبEy iman edenler  ياَأيها الَِّذين آمنُوا
اميالصoruç اكَم gibi  كُِتب yazıldığı  ـ  sizdenبِلكُم علَى الَِّذين ِمن قَ

öncekilere  لَّكُملَع umulur ki تَتَّقُون sakınırsınız   
183) Ey iman edenler! Oruç212 sizden öncekilere yazıldığı 
gibi size de yazıldı (farz kılındı); umulur ki sakınırsınız.    

  OlursaكَانHer kim   فَمنSayılı  (Oruç) معدوداٍت günlerdirَأياما
 ِمـنْكُمSizden  ـاِريضم hasta َأو veya   ٍـفَرلَـى سع yolculukta  
  günlerde ِمـن َأيـامٍ   sayılı olarak (oruç tutmak) vardırفَِعـدةٌ 
ُأخَرbaşka   ِطيقُونَـهي لَى الَّـِذينعو Ona güç yetiremiyenlere de 

vardır ٌةيِفد Fidye امطَع doyumu ِكيٍن ِمسbir fakir نفَم Her kim 
de  عتَطَـو gönlünden yaparsa   اـرخَي bir hayır  ـوفَه işte bu  
رخَيdaha hayırlıdır لَه kendisi için واومتَص َأنو oruç tutmanız  

 ـرخَيdaha hayırlıdır  لَكُـم Sizin için   ـونلَمتَع كُنـتُم ِإن Eğer 
bilirseniz   

184) (Oruç) Sayılı günlerdir. Sizden her kim hasta veya 
yolculukta olursa, sayılı olarak başka günlerde (oruç tutmak) 
vardır. Ona güç yetiremeyenlere de bir fakir doyumu fidye 
vardır. Her kim de gönlünden bir hayır yaparsa işte bu 
kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz; oruç tutmanız 
sizin için daha da hayırlıdır. 
İbni Sa'd Tabakat'ında Mücahid'den şöyle dediğini rivayet etmektedir: Bu 
ayet-i kerime yani: "Ona takati yetmeyenler de bir fakir doyumu fidye 
versinler." ayeti benim efendim Kays b. es-Sâib hakkında nazil olmuştur. 
Bunun üzerine o da oruç açtı ve her bir gün için bir yoksula yemek 
yedirdi.213 

رشَهayı ki انضمر Ramazan الَِّذي ُأنِزَل İndirilmiştir ِفيِه Onda  
آنــر ــدى Kur’anالْقُ ه hidayet olan ــاِس   İnsanlar için ِللنَّ
  doğru yolu gösteren ِمن الْهدى Apaçık deliller halindeوبينَاٍت
 Şahid olursa شَِهدHer kim  فَمنve hak ile batılı ayıran والْفُرقَاِن
ِمنْكُم Sizden رالشَّه O aya همصفَلْي Oruç tutsun نمو kimse için  

  yolculukta bulunan علَى سفٍَر Veya َأوHasta olan كَان مِريضا
 Diğer ُأخَرgünlerden (tutsun)  ِمن َأياٍم sayılı olmak üzereفَِعدةٌ

 ِريـديİster  اللَّـه Allah  ِبكُـم Sizin için  ـرسالْي kolaylık   لَـاو 
ِريديİstemez  ِبكُم Sizin için  ـرسالْع Zorluk  ِلتُكِْملُـواو َböylece 

tamamlayasınız َةالِْعد sayıyı وارِلتُكَبو yüceltesiniz  اللَّـه Allah’ı  
 اكُمــد ــا ه ــى م    Sizi doğru yola ilettiğinden dolayıعلَ

لَّكُملَعوumulur ki ونتَشْكُر şükredersiniz   
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 batıl ِبالْباِطِل aranızda بينَكُمMallarınızı  َأموالَكُمyemeyin ولَا تَْأكُلُوا
sebeplerle الُوا ِبهتُدو aktarmayın كَّاِمِإلَى الْح hakimlere  

  mallarından ِمن َأمواِل bir kısmını فَِريقًا yemek içinِلتَْأكُلُوا
    bildiğiniz halde وَأنْتُم تَعلَمونgünah ile  ِبالِْإثِْم insanlarınالنَّاِس

188) Mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin ve 
bildiğiniz halde insanların mallarından bir kısmını, günah 
ile yemek için hakimlere aktarmayın. 
Bu âyet İmruu'1-Kays ibn Abis el-Kindî (Kinde'den Efendimize gelen 
hey'et içinde imiş, kinde'den olup da irtidad etmiyenlerden imiş) ve Abdan 
ibnu'1-Eşva' el-Hadramî hakkında nâzil oldu. Bir arazi konusunda 
anlaşmazlığa düşüp Abdan şikâyetçi, İmruu'1-Kays davalı olarak Hz. 
Peygamber (a.s)'ın hakemliğine başvurdular Hadramî: "Ey Allah'ın elçisi, 
bu adam babamdan bana intikal eden bir arazime el koydu.' dedi. Kindî: 
"Orası benim elimdeki arazimdir, Ben orayı ekip biçiyorum ve onun 
hiçbir hakkı yoktur." dedi. Allah'ın Resûlü (a.s): Hadramî'ye: Bu arazinin 
sana ait olduğuna dair ya bir delil getirirsin ya da hasmına yemin teklif 
edeceğim." buyurur. Hadramî: "Ey Allah'ın elçisi, yalan yere yemin eder 
ve arazimi alır gider." deyince Efendimiz önce: "Madem delilin yok, senin 
için onun yemininden başka yol yok." buyurdu, sonra da: "Her kim 
mü'min kardeşinin malından bir kısmının üzerine oturmak için yalan yere 
yemin ederse Allah'a, Allah ona öfkeli halde kavuşur." buyurdu. İmru'1-
Kays: "Ey Allah'ın elçisi, hak kendinin olduğunu bile bile hakkını 
karşısındakine bırakana ne var?" diye sordu, Efendimiz: "Cennet." 
buyurdular da İmru'1-Kays: "Seni şâhid tutuyorum ki ben o araziyi ona 
bıraktım." diyerek davadan vazgeçti. Allah Tealâ da bu âyeti indirdi.33 

َألُونَكسيSana sorarlar الَْأِهلَِّة نع hilallerden قُْل De ki ِهي O  
 ve والْحجinsanlar için  ِللنَّاِس belirlenmiş vakitlerdirمواِقيتُ
hacc سلَيو değildir الِْبر iyilik تَْأتُوا ِبَأن gelmeniz َوتيالْب evlere  

  kişinin منiyilik  الِْبرFakat  ولَِكنarkalarından ِمن ظُهوِرها
  kapılarından ِمن َأبواِبها evlere الْبيوتَ girin وْأتُوا takvasıdırاتَّقَى
    ki kurtuluşa eresiniz لَعلَّكُم تُفِْلحونAllah’tan  اللَّهsakının واتَّقُوا

189) Sana hilallerden sorarlar. De ki: “O, insanlar ve hacc34 
için belirlenmiş vakitlerdir. Evlere arkalarından gelmeniz 
iyilik değildir; fakat iyilik kişinin takvasıdır. Evlere 
kapılarından girin ve Allah’tan sakının ki kurtuluşa 
eresiniz.” 
Cahiliye devrinde birisi bir işe niyyet edip de giriştiğinde isteğine ve 
başarıya ulaşmasında bir zorlukla karşılaşırsa evine kapısından girmez, 
arkadan girer ve tam bir sene bu halde kalırdı, bir sene böyle yapmaya 
devam ederdi. Bu davranış, karşılaştığı zorluğun kaldırılmasında bir uğur 
olarak kabul edilirdi. İşte bu âdeti kaldırmak üzere bu âyet-i kerime nazil 
olmuştur.35 

 Sizinle الَِّذين يقَاِتلُونَكُمAllah  اللَِّه yolunda ِفي سِبيِل savaşınوقَاِتلُوا
savaşanlarla واتَدلَا تَعو aşırı da gitmeyin ِإن Şüphesiz ki  

اللَّهAllah ِحبلَا ي sevmez تَِدينعالْم aşırı gidenleri   
190) Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Aşırı da 
gitmeyin. Şüphesiz ki Allah aşırı gidenleri sevmez. 
Mekke-i Mükerreme'de Hz. Peygamber'e savaş emredilmesi bir tarafa 
Fussılet, 34; Mâide, 13; Müzzemmil, 10; Gâşiye, 22 ve benzeri âyetlerle 
savaş ona yasaklanmıştı. Ama Medine-i Münevvere'ye hicret edince 
savaşmakla emrolundu ve "Allah yolunda, sizinle savaşanlarla siz de 
savaşın, ancak ileri gitmeyin..." âyeti nazil oldu.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م اُِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ ِالَى ِنسآِئكُم هن ِلباس لَكُ
 ابفَت كُمفُسونَ اَنانتخت متكُن كُماُهللا اَن ِلمع نلَه اسِلب متاَنو
 اُهللا لَكُم با كَتوا مغتابو نوهاِشرب فَالْئَن كُمنفَا ععو كُملَيع

ن الْخيِط وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اْالَبيض ِم
 نوهاِشربالَ تِل وِالَى اللَّي اميوا الصاَِتم ِر ثُمالْفَج ِد ِمنواْالَس
واَنتم عاِكفُونَ ِفى الْمساِجِد ِتلْك حدود اِهللا فَالَ تقْربوها 

 والَ تأْكُلُوآ (187)كَذَِلك يبين اُهللا اَياِتِه ِللناِس لَعلَّهم يتقُونَ 
اَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل وتدلُوا ِبهآ ِالَى الْحكَّاِم ِلتاْكُلُوا فَِريقًا 

 يسئَلُونك عِن (188)ِمن اَمواِل الناِس ِباِْالثِْم واَنتم تعلَمونَ 
يس الِْبر ِباَنْ تأْتوا اْالَِهلَِّة قُلْ ِهى مواِقيت ِللناِس والْحج ولَ

 ِمن وتيوا الْباْتقَى وِن اتم الِْبر لَِكنا ووِرهظُه ِمن وتيالْب
 وقَاِتلُوا ِفى سِبيِل (189)اَبواِبها واتقُوا اَهللا لَعلَّكُم تفِْلحونَ 

َهللا الَ يِحب الْمعتِدين اِهللا الَِّذين يقَاِتلُونكُم والَ تعتدوا ِانَّ ا
(190)  

  Oruç الصياِم gecesi لَيلَةَ size لَكُمhelal kılındı ُأِحلَّ
  Onlar هنkadınlarınıza  ِإلَى ِنساِئكُمyaklaşmak الرفَثُ
اسِلبörtüdür لَكُم sizin için َأنْتُمو siz de اسِلب örtüsünüz  
نلَهOnlar için ِلمع biliyordu اللَّه Allah َأنَّكُم Gerçekten de  
كُنتُمolduğunuzu تَخْتَانُون ihanet etmekte كُمَأنفُس nefislerinize  

كُملَيع فَتَابardından tevbenizi kabul etti  فَاعو ve affetti  
نْكُمعsizi فَاآلن Artık نوهاِشرب Onlara yaklaşın  تَغُواابوdileyin  

ا كَتَبمyazdığını اللَّه Allah’ın لَكُم sizin için كُلُواو yiyin  
  sizce لَكُمayırt edilinceye kadar  حتَّى يتَبينiçin واشْربوا
 ِمنsiyah   الَْأسوِد ipliğinden ِمن الْخَيِط beyaz الَْأبيضipliği الْخَيطُ
 ِإلَى  Orucu الصيامtamamlayın  َأِتموا sonra da ثُمFecrin الْفَجِر
 وَأنْتُمOnlara yaklaşmayın   ولَا تُباِشروهنgeceye kadar اللَّيِل

اِكفُونعitikafta bulunduğunuzda اِجِدسِفي الْم Mescitlerde  
ِتلْكİşte bunlar وددح sınırlarıdır اللَِّه Allah’ın اوهبفَلَا تَقْر  

Onlara yaklaşmayın كَذَِلكişte böyle نيبي iyice açıklıyor  
اللَّهAllah اِتِهآي ayetlerini ِللنَّاِس insanlar için ملَّهلَع umulur ki  

تَّقُونيsakınırlar   
187) Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. 
Onlar sizin için örtüdür, siz de onlar için örtüsünüz. Allah, 
nefsinize gerçekten de ihanet etmekte olduğunuzu 
biliyordu. Ardından tevbenizi kabul etti ve sizi affetti. Artık 
onlara yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazdığını dileyin. 
Fecrin beyaz ipliği siyah ipliğinden sizce ayırt edilinceye 
kadar yiyin, için; sonra da geceye kadar orucu tamamlayın. 
Mescidlerde itikafta214 bulunduğunuzda onlara 
yaklaşmayın. İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır; onlara 
yaklaşmayın! Allah insanlar için ayetlerini işte böyle iyice 
açıklıyor; umulur ki sakınırlar. 
İbn Abbâs'tan gelen rivayete göre oruç ilk farz kılındığı sırada yatsı 
namazından sonra yemek içmek ve kadınlara yaklaşmak bir sonraki 
günün iftar vaktine kadar yasak idi. Ancak içlerinde Hz. Ömer ve Ka'b 
ibnu Mâlik'in de bulunduğu bazı sahabiler bu yasağı ihlâl ettiler de Allah 
Tealâ: "Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl edildi..." âyetini 
indirdi.215 
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فْتموهم واَخِرجوهم ِمن حيثُ اَخرجوكُم واقْتلُوهم حيثُ ثَِق
والِْفتنةُ اَشد ِمن الْقَتِل والَ تقَاِتلُوهم ِعند الْمسِجِد الْحراِم حتى 
 آُء الْكَاِفِرينزج كَذَِلك ملُوهفَاقْت لُوكُمِفيِه فَِانْ قَات قَاِتلُوكُمي

(191)هتفَِاِن ان  ِحيمر ا فَِانَّ اَهللا غَفُورى (192)وتح مقَاِتلُوهو 
الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين ِللَِّه فَِاِن انتهوا فَالَ عدوانَ ِاالَّ علَى 

 (193)الظَّاِلِمني اتمرالْحاِم ورِر الْحهِبالش امرالْح رهاَلش 
ِن اعفَم اصى ِقصدتا اعِه ِبِمثِْل ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدت

 ِقنيتالْم عوآ اَنَّ اَهللا ملَماعقُوا اَهللا واتو كُملَيِفقُوا (194)عاَنو 
ِفى سِبيِل اِهللا والَ تلْقُوا ِباَيِديكُم ِالَى التهلُكَِة واَحِسنوا ِانَّ اَهللا 

حالْم ِحبي ةَ ِللَِّه فَِانْ (195)ِسِننيرمالْعو جوا الْحاَِتمو 
اُحِصرتم فَما استيسر ِمن الْهدِى والَ تحِلقُوا رؤسكُم حتى 
يبلُغَ الْهدى مِحلَّه فَمن كَانَ ِمنكُم مِريضا اَو ِبِه اَذًى ِمن راِْسِه 

ِصي ةٌ ِمنيفَِفد عتمت نفَم متٍك فَِاذَآ اَِمنسن قٍَة اَودص اٍم اَو
 امفَِصي ِجدي لَم نِى فَمدالْه ِمن رسيتا اسفَم جِة ِالَى الْحرمِبالْع
 ةٌ كَاِملَةٌ ذَِلكرشع ِتلْك متعجٍة ِاذَا رعبسو جاٍم ِفى الْحثَالَثَِة اَي

نقُوا اَهللا ِلماتاِم ورِجِد الْحساِضِرى الْمح لُهاَه كُني لَم 
  (196)واعلَموآ اَنَّ اَهللا شِديد الِْعقَاِب 

 Allah ِللَِّه ve Umre’yi de والْعمرةَ Haccı الْحجtamamlayın وَأِتموا
için تُمِصرُأح فَِإن Eğer alıkonulursanız ا اسفَم رستَيkolay olan 

vardır ِيدالْه ِمن bir kurban ِلقُوالَا تَحو tıraş etmeyin (ihramdan 
çıkmayın) كُموسءر başlarınızı َلُغبتَّى يح ulaşıncaya kadar  

يدالْهkurban ِحلَّهم yerine  نفَم Her kim كَان İse ِمنْكُم Sizden  
  bir rahatsızlık varsa َأذًى kendisinde ِبِه ya da َأوhasta مِريضا

  ya َأوya oruç  ِمن ِصياٍم fidyedir فَِفديةٌ Başındanِمن رْأِسِه
 güvenlikte فَِإذَا َأِمنتُمKurban  نُسٍك Ya da َأوsadaka صدقٍَة

olduğunuz zaman تَّعتَم نفَم faydalanmak isteyen için  
 ِمنkolay olan   فَما استَيسرhacca kadar  ِإلَى الْحجumreyle عمرِةِبالْ

  bulamazsa لَم يِجدHer kim  فَمنbir kurbandır الْهدِي
امفَِصيOruç tutmalıdır ثَلَاثَِة Üç اٍمَأي Gün جِفي الْح Hac sırasında 
 on عشَرةٌ İşte bu ِتلْكdöndüğünüzde  ِإذَا رجعتُمyedi gün  وسبعٍة
eder ٌكَاِملَة Tam ذَِلك Bu كُني لَم نِلم Olmayanlar içindir  
لُهَأهAilesi اِضِريح hazır ِجِدسالْم Mescid-i اِمرالْح Haram’da   
  Şüphesiz َأنve bilin ki  واعلَموا Allah’tan اللَّهsakının واتَّقُوا

    cezası الِْعقَاِب şiddetli olandır شَِديدAllah  للَّها
196) Haccı ve Umre’yi de Allah için tamamlayın. Eğer 
alıkonulursanız kolay olan bir kurban vardır. Kurban yerine 
ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her 
kim hasta ise ya da kendisinde başından bir rahatsızlık 
varsa ya oruç, ya sadaka, ya da kurban fidyedir. Güvenlikte 
olduğunuz zaman, hacca kadar umreyle faydalanmak 
isteyen için kolay olan bir kurbandır. Her kim bulamazsa 
hac sırasında üç gün, döndüğünüzde de yedi gün oruç 
tutmalıdır. İşte bu tam on eder. Bu, ailesi Mescid-i 
Haram’da olmayanlar içindir. Allah'tan sakının ve bilin ki 
şüphesiz Allah, cezası şiddetli olandır. 

 
 
 

ماقْتُلُوهوOnları öldürün ُثيح nerede موهثَِقفْتُم yakalarsanız  
موهَأخِْرجوve siz de onları  çıkarın ُثيح ِمن yerden  
وكُمجَأخْرSizi çıkardıkları ُالِْفتْنَةو Fitne َأشَد daha kötüdür  ِمن 

 yanında ِعنْدOnlarla savaşmayın  ولَا تُقَاِتلُوهمöldürmekten الْقَتِْل
 Onlar sizinle حتَّى يقَاِتلُوكُمHaram  الْحراِم Mescid-i الْمسِجِد

savaşıncaya kadar ِفيِه Orada فَِإن Eğer قَاتَلُوكُم Sizinle 
savaşırlarsa مفَاقْتُلُوه Onları öldürün كَذَِلك işte böyledir   

اءزجcezası الْكَاِفِرين kafirlerin    
191) Onları nerede yakalarsanız öldürün ve sizi çıkardıkları 
yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha 
kötüdür. Onlar orada sizinle savaşıncaya kadar onlarla 
Mescid-i Haram yanında savaşmayın. Eğer sizinle 
savaşırlarsa onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. 
Fitne: Aslında imtihan (sınama) demek olan bu kelime, altın ve gümüşü 
potada eritmekte ve iyiliği, kötülüğü belli olsun diye insana yapılan 
muamelede kullanılır.  

  Allah اللَّهşüphesiz ki  فَِإنArtık vazgeçerlerse فَِإن انتَهوا
غَفُورĞafur’dur ِحيمر Rahim’dir    

192) Artık vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah Ğafur (ayıpları 
gizleyen)’dur, Rahim (bağışlayan)’dir. 

مقَاِتلُوهوOnlarla savaşın تَّىح kadar لَا تَكُون kalmayıncaya  
 فَِإنAllah için   ِللَِّه Din de الدينve oluncaya ويكُونFitne ِفتْنَةٌ

  düşmanlık عدوانArtık yoktur  فَلَا Eğer vazgeçerlerseانتَهوا
لَى الظَّاِلِمينِإلَّا عzalimlerden başkasına   

193) Fitne kalmayıncaya ve din de yalnız Allah için 
oluncaya kadar, onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, artık 
zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. 

رالشَّهay امرالْح Haram ِرِبالشَّه aya  اِمرالْحharam  
  O halde kim فَمنkarşılıklıdır  ِقصاصhürmetler  والْحرماتُ

  Ona علَيِه siz de saldırın فَاعتَدوا size علَيكُمsaldırırsa اعتَدى
  sakının واتَّقُوا Size علَيكُمsaldırdığı   ما اعتَدى gibiِبِمثِْل
اللَّهAllah’tan اوا ولَمعve bilin ki َأن Şüphesiz اللَّه Allah  
عمberaberdir تَِّقينالْم muttakilerle   

194) Haram ay, haram aya (karşılıktır) ve hürmetler 
karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa –size saldırdığı 
gibi- siz de ona saldırın. Allah’tan sakının ve bilin ki, 
şüphesiz Allah muttakilerle beraberdir. 
Katâde der ki: Hz. Peygamber ve ashabı umre yapmak üzere Mekke'ye 
doğru Zilkade ayında yola çıkmışlardı. Hudeybiye'ye gelince müşrikler 
yollarını kestiler (ve Mekke'ye girmelerine, umre yapmalarına izin 
vermediler. Hudeybiye antlaşması yapıldı ve Hz. Peygamber ile ashabı 
geri Medine'ye döndüler). Bir sonraki sene Mekke'ye girdiler ve yine 
Zikade ayında umre yaptılar, orada üç gece kaldılar. Müşrikler, Hudeybiye 
senesi onları geri çevirdiklerinde bununla övünmüşlerdi. Allah Tealâ 
onların bu yaptığının karşılığını bu şekilde verdi ve "Haram ay, haram aya 
karşılıktır, hürmetler (haram oluş) karşılıklıdır..." âyetini indirdi. Ayet, 
hicretin yedinci senesi Umretu'l-kazâ'da nazil olmuştur.216 

 ولَا  Allah اللَِّه yolundaي سِبيِل ِف infak edin deوَأنِفقُوا
  tehlikeye ِإلَى التَّهلُكَِة kendi ellerinizle ِبَأيِديكُمatmayın تُلْقُوا

  sever يِحبAllah   اللَّهŞüphesiz  ِإنihsan edin وَأحِسنُوا
ِسِنينحالْمmuhsinleri    

195) Allah yolunda infak edin de kendi ellerinizle 
(kendinizi) tehlikeye atmayın; ihsan edin. Şüphesiz Allah 
muhsinleri sever. 
Şa'bî'den rivayete göre bu âyet-i kerime Allah yolunda infakta bulunmıyan 
ensar hakkında nazil olmuştur. İkrime'den ise daha genel bir ifade ile 
"Allah yolunda infakta bulunma hakkında nazil olmuştur." rivayeti vardır. 
Ebu Cubeyre ibnu'd-Dahhâk rivayeti bu iki rivayete biraz daha açıklık 
getiriyor: Ensar ellerinden geldiği kadar sadaka dağıtır, Allah yolunda 
fakirleri doyururlardı. Bir sene kıtlık oldu da bunu yapamaz oldular. 
Bunun üzerine Allah Tealâ bu âyeti indirdi.217 
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ثُمSonra واَأِفيض siz de akın edin ثُ َأفَاضيح ِمن akın ettiği 
yerden النَّاس insanların تَغِْفاسوا ورbağışlanma dileyin  

اللَّهAllah’tan ِإن Şüphesiz ki اللَّه Allah غَفُور Ğafur’dur  
ِحيمرRahim’dir    

199) Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve 
Allah’tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz ki Allah Ğafur 
(ayıpları gizleyen)’dur, Rahim (bağışlayan)’dir. 
Ebu Davud et-Tayâlisî'nin kendi senediyle Hz. Aişe'den rivayetinde o 
şöyle anlatıyor. Kureyşli hacılar "Biz Beytullah'm sakinleriyiz. (Haremde 
ikamet edenleriz). Dolayısıyla biz diğer insanların yaptığı gibi Arafat'tan 
değil Mina'da (vakfe yaparak oradan) döneriz." derlerdi. Bunun üzerine 
Allah Tealâ: "Sonra siz de insanların (vakfeden) döndüğü (sel gibi aktığı) 
yerden dönün." âyetini indirdi.37 

تُميفَِإذَا قَضyerine getirdiğinizde نَاِسكَكُمم ibadetlerinizi  
  andığınız gibi كَِذكِْركُمAllah’ı  اللَّهArtık zikredin فَاذْكُروا
كُماءآبatalarınızı َأو hatta َأشَد daha da kuvvetli اِذكْر Bir anışla  

  Der يقُوُل Öylesi de vardır ki منinsanlardan فَِمن النَّاِس
  yoktur وما dünyada ِفي الدنْيا Bize ver آِتنَا Rabbimizربنَا
لَهOnun için ِةِفي اآلِخر ahirette خَلَاٍق ِمن hiç bir nasip    

200) İbadetlerinizi yerine getirdiğinizde, artık atalarınızı 
andığınız gibi –hatta  daha da kuvvetli bir anışla- Allah’ı 
zikredin. İnsanlardan öylesi vardır ki: "Rabbimiz bize 
dünyada ver" der, onun için ahirette hiçbir nasip yoktur. 
“İbadetlerinizi yerine getirdiğinizde, artık atalarınızı andığınız…" âyetin 
nüzul sebebinde üç kavil vardır: 
1.Câhiliye halkı hacc mevsiminde bir araya gelip toplandıklarında câhiliye 
devrinde babalarının yaptıklarını, önemli gün ve olayları neseblerini anar 
ve birbirlerine karşı bunlarla övünürlerdi ki bu âyet nazil oldu. Bu manâ 
Hasen, Atâ ve Mucâhid'den rivayet ediliyor. 
2.Araplar bir hadise naklettikleri veya bir söz konuştukları zaman: 
"Babana yemin olsun ki şöyle şöyle yaptılar." Derlerdi, bunun üzerine bu 
âyet nazil oldu. Bu kavil de Hasen'den rivayet edilmiştir. 
3.Hacılar hac menâsikini bitirdikleri zaman Mina'da birisi kalkar ve: "Allah 
şahid ki babam cömertti, çok malı vardı, bana şunları şunları verdi." Der, 
Allah'ı zikretmez, sadece babasını anar, Allah'tan kendisine dünyalık 
vermesini isterdi. İşte bunun üzerine bu âyet nazil oldu.38  

مِمنْهوOnlardan نم öylesi de vardır ki قُوُلي der نَابر Rabbimiz  
 ahirette de وِفي الْآِخرِة iyilikنَةً حسdünyada  ِفي الدنْيا Bize verآِتنَا

    ateş النَّاِر azabından عذَابkoru  وِقنَا iyilik ver حسنَةً
201) Onlardan öylesi de vardır ki: "Rabbimiz bize dünyada 
iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" 
der. 
Araplardan bir Kavim Mevkife (Arafata) gelirlerdi. “Ya Rab, bu senemizi 
yağmurlu bir sene kıl. Bolluk senesi kıl. Güzel çocuklar senesi kıl”   diye 
dünya için dua eder, Ahiretten hiç bahsetmezlerdi. Onlann hakkında 
Allah bu âyeti indirdi.39 

لَِئكُأوİşte onlar var ya ملَه onlar için نَِصيب bir nasip vardır  
 çok süratli سِريعAllah  واللَّهkazandıklarından ِمما كَسبوا

olandır اِبالِْحس hesabı    
202) İşte onlar var ya onlar için kazandıklarından bir nasip 
vardır. Allah hesabı çok süratli olandır. 
"İşte onların kazandıklarından nasibleri vardır..." âyetinin nüzul sebebi 
hakkında İbn Abbâs'tan şöyle bir rivayet daha var: Birisi gelip Hz. 
Peygamber (a.s)'e: "Ey Allah'ın elçisi, babam haccedemeden vefat etti. 
Onun yerine haccedeyim mi?" diye sordu da Efendimiz: "Babanın bir 
borcu olsa da ödeşen o borcu baban ödemiş olmaz mı?" şeklinde bir 
soruyla cevap verdi. Adamın: "Elbette öyledir." Demesi üzerine de: "O 
halde Allah'ın alacağı ödenmeye daha lâyıktır." Buyurdu. Adam: "Peki 
bana bundan bir ecir var mı?" diye sorunca Allah Tealâ bu âyeti indirdi ki 
hem haccedenin, hem de yerine haccedilenin bu hacdan ecri vardır, ikisi 
bu haccin ecrinde ortaktırlar demektir40  

 
 
 
 
 

اَلْحج اَشهر معلُومات فَمن فَرض ِفيِهن الْحج فَالَ رفَثَ والَ 
فُسوق والَ ِجدالَ ِفى الْحج وما تفْعلُوا ِمن خيٍر يعلَمه اُهللا 

لتقْوى واتقُوِن يآاُوِلى اْالَلْباِب وتزودوا فَِانَّ خير الزاِد ا
 لَيس علَيكُم جناح اَنْ تبتغوا فَضالً ِمن ربكُم فَِاذَآ (197)

 وهاذْكُراِم ورِر الْحعشالْم دوا اَهللا ِعنفَاٍت فَاذْكُررع ِمن متاَفَض
 ثُم (198) لَِمن الضآلِّني كَما هديكُم وِانْ كُنتم ِمن قَبِلِه

 وا اَهللا ِانَّ اَهللا غَفُورِفرغتاسو اسالن ثُ اَفَاضيح وا ِمناَِفيض
 ِحيم(199)ر وا اَهللا كَِذكِْركُمفَاذْكُر اِسكَكُمنم متيفَِاذاَ قَض 

قُولُ ري ناِس مالن ا فَِمنِذكْر داَش اَو آَء كُما اَبينا ِفى الدآ اَِتننب
 وِمنهم من يقُولُ ربنآ اَِتنا (200)وما لَه ِفى اْالَِخرِة ِمن خالٍَق 

 (201)ِفى الدنيا حسنةً وِفى اْالَِخرِة حسنةً وِقنا عذَاب الناِر 
ِريعاُهللا سوا وبا كَسِمم ِصيبن ملَه اِب اُولَِئك(202) الِْحس  

جالْحHacc رَأشْه aylardır ٌاتلُومعم bilinen نفَم Her kim  
ضفَرfarz ederse ِفيِهن O aylarda جالْح Haccı َفَثفَلَا ر kadına 

yaklaşmak yok َوقلَا فُسو fasıklık yok اَللَا ِجدو ve kavga 
etmek yok جِفي الْح Hacda ما وNe لُواتَفْع yaparsanız  ِمن 

 bir de azık وتَزودوا Allah اللَّهOnu bilir  يعلَمهhayırdan خَيٍر
edinin فَِإن Şüphesiz ki رخَي En hayırlısı اِدالز azığın  
 ey akıl ياُأوِلي الَْألْباِب benden sakının واتَّقُوِني takvadırالتَّقْوى

sahipleri    
197) Hacc bilinen aylardır. Her kim o aylarda haccı farz 
ederse hacda kadına yaklaşmak yok, fasıklık yok ve kavga 
etmek yok. Hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Bir de 
azık edinin. Şüphesiz ki azığın en hayırlısı, takvadır; ey akıl 
sahipleri, benden sakının. 
İbn Abbâs'tan rivayet ediliyor: Yemenliler hacceder ve hacca gelirken 
yanlarına azık almaz, "Biz mütevekkil insanlarız." derler, Mekke'ye gelince 
de dilencilik yaparlardı. İşte bunun üzerine Allah Tealâ "Bir de azıklanın. 
Muhakkak ki azığın en hayırlısı takvadır..." âyetini indirdi.218 

سلَيyoktur كُملَيع Size نَاحج bir günah تَغُواتَب َأن aramanızda  
 hep فَِإذَا َأفَضتُمRabbinizden  ِمن ربكُمherhangi bir lütfuفَضلًا

birlikte indiğinizde فَاٍترع ِمن Arafat’tan وافَاذْكُر Zikredin  
اللَّهAllah’ı ِعنْد yanında اِمرِر الْحشْعالْم Meş’ar-I Haram’ın   

وهاذْكُروO’nu zikredin اكُمدا هكَم Size hidayet ettiği gibi  ِإنو 
كُنتُمMuhakkak siz idiniz ِلِهقَب ِمن Ondan önce  لَِمن 

الِّينالضsapıklardan   
198) Rabbinizden herhangi bir lütfu aramanızda size bir 
günah yoktur. Arafat’tan hep birlikte indiğinizde Meş’ar-ı 
Haram’ın yanında Allah’ı zikredin. Size hidayet ettiği gibi 
O’nu zikredin. Muhakkak siz ondan önce sapıklardan 
idiniz. 
Ebu Ümâme et-Temîmî anlatıyor: İbn Ömer sordum: Biz burada 
(hayvanlarımızı) kiraya veriyoruz. Bazıları bizim haccımızın olmadığını 
sanıyor, sen ne dersin." O: "Telbiye getirmediniz mi, Safa ile Merve 
arasında sa'y etmediniz mi? Şunu yapmadınız mı, bunu yapmadınız mı 
(Haccın menâsikini kastediyor)?" diye sordu, ben: "Evet, hepsini yaptık." 
Dedim de şöyle dedi: "Senin bana sorduğunu birisi Hz. Peygamber (a.s)'e 
sormuştu. Efendimiz ona cevap verme(yip beklediler, sonunda) "(Hacc 
mevsiminde ticaret yaparak) Rabbınızdan rızık istemenizde bir günah 
yoktur..." âyeti nazil oldu. Efendimiz (a.s) o adamı çağırdı, kendisine bu 
âyeti tilâvet buyurdu ve "Sizler hacılarsınız, hacı oldunuz" buyurdular.219 
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 ِن فَآل ِاثْميمولَ ِفى يجعت ناٍت فَموددعاٍم موا اَهللا ِفى اَياذْكُرو
 راَخت نمِه ولَيوآ علَماعقُوا اَهللا واتقَى وِن اتِه ِلملَيع فَآل ِاثْم

 وِمن الناِس من يعِجبك قَولُه ِفى (203)اَنكُم ِالَيِه تحشرونَ 
الْحيوِة الدنيا ويشِهد اَهللا علَى ما ِفى قَلِْبِه وهو اَلَد الِْخصاِم 

ى سعى ِفى اْالَرِض ِليفِْسد ِفيها ويهِلك  وِاذَا تولَّ(204)
 ادالْفَس ِحباُهللا الَ يلَ وسالنثَ ور(205)الْح ِاذَا ِقيلَ لَهو 

 ادالِْمه لَِبئْسو منهج هبسةُ ِباِْالثِْم فَحالِْعز هذَتِق اَهللا اَخات
(206)ِرى نشي ناِس مالن ِمناُهللا  واِة اِهللا وضرآَء مِتغاب هفْس

 يآاَيها الَِّذين اَمنوا ادخلُوا ِفى السلِْم (207)رؤف ِبالِْعباِد 
 ِبنيم ودع لَكُم هطَاِن ِانياِت الشطُووا خِبعتالَ ت(208)كَآفَّةً و 

كُمآَء تا جِد معب ِمن ملَلْتفَِانْ ز ِزيزوآ اَنَّ اَهللا علَمفَاع اتنيالْب 
 ِكيم(209)ح اُهللا ِفى ظُلٍَل ِمن مهاِْتيونَ ِاالَّ اَنْ يظُرنلْ يه 

 وراْالُم عجرِالَى اِهللا تو راْالَم قُِضىلَِئكَةُ والْماِم وم(210)الْغ  
 ِفي  girin ادخُلُوا Ey iman edenlerياَأيها الَِّذين آمنُوا

  uymayın ولَا تَتَِّبعوا hep beraber كَافَّةً teslimiyeteالسلِْم
 sizin لَكُمMuhakkak o  ِإنَّهşeytanın  الشَّيطَاِن adımlarınaخُطُواِت

için ودع bir düşmandır ِبينم apaçık   
208) Ey iman edenler, hep beraber teslimiyete girin ve 
şeytanın adımlarına uymayın. Muhakkak o sizin için apaçık 
bir düşmandır. 
İkrime'den, onun da İbn Abbâs'tan rivayetine göre yahudilerden Sa'lebe, 
Abdullah ibn Selâm, İbn Yâmîn, Ka'b'ın oğulları Esed ve Useyd, Şu'be 
ibn Amr, Kay s ibn Zeyd haklarında nazil olmuştur. Bunlar Hz. 
Peygamber (a.s)'e gelip: "Ey Allah'ın elçisi, bizler yahudi iken sebt gününe 
ta'zimde bulunurduk, bizi bırak (bize müsaade et) sebt gününe ta'zimde 
devam edelim. Tevrat Allah'ın kitabıdır, bize müsaade buyurun geceleri 
Tevrat'la ihya edelim." dediler de Allah Tealâ "Ey iman edenler hep 
beraber teslimiyete girin. " âyetini indirdi.41 

لَلْتُمز فَِإنkayarsanız ِدعب ِمن  sonraتْكُماءا جم size geldikten  
  Muhakkak َأنartık bilin ki  فَاعلَموا  apaçık delillerالْبينَاتُ
اللَّهAllah ِزيزع Aziz’dir ِكيمح Hakim’dir    

209) Size apaçık deliller geldikten sonra kayarsanız artık 
bilin ki, muhakkak Allah Aziz’dir, Hakim’dir. 

  kendilerine gelmesini ِإلَّا َأن يْأِتيهمgözlüyorlar  ينظُرونmi هْل
اللَّهAllah’ın ِفي içinde ظُلٍَل gölgelikler اِمالْغَم ِمن Buluttan  

  emrin الَْأمرve gerçekleşmesini  وقُِضيve meleklerin والْملَاِئكَةُ
و Oysa ki ِإلَى اللَِّهAllah’a عجتُر döndürülür ورالُْأم bütün işler   

210) Buluttan gölgelikler içinde Allah’ın ve meleklerin 
kendilerine gelmesini ve emrin gerçekleşmesini mi 
gözlüyorlar? Oysa ki bütün işler Allah’a döndürülür. 
(*)Yukarıdaki âyetler, mü'minlerin hepsinin birden, sulha, selâmete ve tek 
kelimeyle Tevhîd Dini'nin birleştirici, uzlaştırıcı, kaynaştırıcı lâhutî 
havasına girmeleri emredildi. Ayrılıp bölünmenin, sürtüşüp çözülmenin, 
gruplaşıp sosyal yapıyı sarsmanın; azılı din düşmanlarının işine 
yarayacağına işaret edildi. Kurtuluşun, güçlü ve şerefli bir millet olarak 
yaşamanın. Dinin sunduğu birlik potasında şekillenmekle mümkün 
olacağına dikkatler çekildi. 

 
 
 
 
 
 

  Sayılı معدوداٍت günlerde ِفي َأياٍم Allah’ı اللَّهzikredin واذْكُروا
 فَلَا ِإثْمiki gün içinde   ِفي يوميِن acele etmesindeفَمن تَعجَل

 فَلَا ِإثْمgeri kalmasında da   ومن تََأخَّرgünah yoktur علَيِه
  sakının واتَّقُوا sakının اتَّقَى kimse için ِلمنGünah yoktur علَيِه
اللَّهAllah’tan والَماعو ve bilin ki َأنَّكُم muhakkak siz ِهِإلَي ancak 

O’na ونشَرتُح toplanacaksınız    
203) Sayılı günlerde de Allah’ı zikredin. Sakınan kimse için, 
iki gün içinde acele etmesinde günah yoktur, geri 
kalmasında da günah yoktur. O halde Allah’tan sakının ve 
bilin ki muhakkak siz ancak O’na toplanacaksınız. 
Câhiliye halkı Minâ'dan dönme hususunda iki bölüktü: Bir kısmı acele 
ederek ilk nefir günü hemen oradan Mekke'ye dönenleri kınar ve 
günahkâr sayar; ikinci bir kısmı da ikinci nefir günü (yani bayramın 
üçüncü günü) dönmek üzere dönmeyi geciktirenleri günahkâr görürlerdi. 
Allah Tealâ câhiliye devrindeki her iki telâkkiyi de redddetmek üzere bu 
âyeti indirdi.220 

 senin hoşuna يعِجبكöylesi vardır ki  منİnsanlardan وِمن النَّاِس
gider de لُهقَو sözü اِةيِفي الْح hayatındaki انْيالد dünya  

شِْهديوşahit tutar اللَّه Allah’ı ا ِفي قَلِْبِهلَى مع kalbindekine  
وهوHalbuki o َألَد azılı اِمالِْخص bir düşmandır    

204) İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatındaki sözü 
senin hoşuna gider de kalbindekine Allah’ı şahit tutar. 
Halbuki o, azılı bir düşmandır. 

 ِفي  çalışır سعى Döndüğü zaman daوِإذَا تَولَّى
 yok ويهِلكfesat çıkarmak için  ِليفِْسد ِفيها yeryüzündeالَْأرِض

etmek َثرالْح ekini َلالنَّسو ve nesli اللَّهو Allah ise  لَا 
ِحبيsevmez ادالْفَس fesadı    

205) Döndüğü zaman da yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini 
ve nesli yok etmek için çalışır. Allah ise fesadı sevmez. 

  Allah’tan اللَّهkork  اتَِّق Ona لَهdenildiğinde de وِإذَا ِقيَل
َأخَذَتْهkendisini sürükler ُةالِْعز gururu ِبالِْإثِْم günaha بسفَح هArtık 

ona yeter نَّمهج cehennem لَِبْئسو ne kötü ادالِْمه bir yatak    
206) Ona: “Allah’tan kork” denildiğinde de gururu 
kendisini günaha sürükler. Artık ona cehennem yeter. Ne 
kötü bir yatak. 
Zuhre oğullan halîfi Ahnes ibn Şureyk hakkında nazil olmuştur. Hz. 
Peygamber (a.s)'e gelmiş, müslüman olmuş görünmüş, müslüman olması 
Hz. Peygamber (a.s)'ın hoşuna gitmişti. O, şöyle demişti: Ben, müslüman 
olmayı dileyerek geldim ve Allah'a yemin ederim ki bu sözümde sâdığım." 
Sonra Hz. Peygamber (a.s)'ın yanından çıkmış, yolda giderken 
müslümanlara ait birtakım ekinleri yakmış, yolda rastladığı yine 
müslümanlara ait merkebleri boğazlayıp öldürmüş telef etmişti. İşte 
bunun üzerine Allah Tealâ bu âyetleri indirdi.221 

  satar يشِْري öylesi de vardır ki منİnsanlardan وِمن النَّاِس
هنَفْسnefsini ِتغَاءاب aramak için اِةضرم rızasını اللَِّه Allah’ın  
اللَّهوAllah da ٌوفءر Rauf’tur اِدِبالِْعب kullarına karşı    

207) İnsanlardan öylesi de vardır ki nefsini Allah’ın rızasını 
aramak için satar. Allah da kullarına karşı Rauf’tur 
(merhamet sahibidir). 
İkrime'den gelen bir rivayette ise âyetin, muhacirlerden Suheyb ibn Sinan 
er-Rûmî ve Ebu Zerr el-Ğıfârî hakkında nazil olduğu belirtiliyor. Ebu 
Zerr el-Gıfârî müslüman olduğu için ailesi tarafından yakalanıp 
hapsedilmişti. Ellerinden kurtulup kaçmış ve Medine-i Münevvere'ye 
kendisi gelmişti.222  
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كَانidi النَّاس İnsanlar ًةُأم bir ümmet ًةاِحدو tek َثعفَب gönderdi  
اللَّهAllah ينالنَِّبي nebileri شِِّرينبم müjdeleyici نِذِرينمو ve 

uyarıcılar olarak َلَأنزو indirdi مهعم Onlarla beraber  
الِْكتَابkitabı ِّقِبالْح hak ile كُمحِلي Hükmetmek için نيب Arasında 
  İhtilaf ettikleri şeyler hakkında ِفيما اخْتَلَفُوا ِفيِه İnsanlar النَّاِس

 ِإلَّا الَِّذينOnun  hakkında ihtilafa düştüler  وما اخْتَلَفَ ِفيِه
ُأوتُوهBuna rağmen ancak onun verildiği kimseler  اِد معب ِمن 

 متْهاءجkendilerine geldikten sonra ُنَاتيالْب apaçık deliller   
  nihayet iletti فَهدى Aralarındaki بينَهمTaşkınlık sebebiyle بغْيا
اللَّهAllah نُواآم الَِّذين iman edenleri َا اخْتَلفُوا ِلمihtilaf ettikleri  
  Kendi izniyle ِبِإذِْنِه Hakka ِمن الْحقِّ kendisindeِفيِه
اللَّهوŞüphesiz Allah ِديهي İletir شَاءي نم dilediğini  ِإلَى 

    dosdoğru مستَِقيٍم yolaِصراٍط
213) İnsanlar tek bir ümmetti. Allah da müjdeleyici ve 
uyarıcılar olarak nebileri gönderdi, onlarla beraber 
kendisinde –ihtilaf ettikleri şeyler hakkında insanlar 
arasında hükmetmek için- kitabı hak ile indirdi. Buna 
rağmen ancak onun verildiği kimseler aralarındaki taşkınlık 
sebebiyle kendilerine apaçık deliller geldikten sonra onun 
hakkında ihtilafa düştüler. Nihayet Allah kendi izniyle iman 
edenleri, kendisinde ihtilaf ettikleri hakka iletti. Şüphesiz 
Allah dilediğini dosdoğru yola iletir. 

َأمYoksa تُمِسبح sandınız خُلُواتَد َأن gireceğinizi mi َنَّةالْج cennete 
 ْأِتكُما يلَمو Size gelmeden ثَُلم hali اخَلَو الَِّذين geçenlerin  ِمن 

ِلكُمقَبSizden önce متْهسم Onlara dokundu اءْأسالْب öyle sıkıntılar 
اءرالضو Ve zorluk لِْزلُوازو ve öyle sarsıldılar ki تَّىح hatta  

  ile mü’minler والَِّذين آمنُوا Resulرسوُل ال Diyorlardıيقُوَل
هعمberaberindeki تَىم ne zaman رنَص yardımı اللَِّه Allah’ın  
  Allah’ın اللَِّه yardımı نَصرŞüphesiz  ِإنdikkat edin َألَا

قَِريبpek yakındır   
214) Yoksa sizden önce geçenlerin hali size gelmeden 
cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle sıkıntılar ve 
zorluk dokundu ve öyle sarsıldılar ki, hatta Resul ile 
beraberindeki mü'minler: "Allah'ın yardımı ne zaman?” 
diyorlardı. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek 
yakındır. 
Bu âyet-i kerime Hz. Peygamber ve ashabı ağır bir imtihan ve müşriklerin 
kuşatması altında oldukları ve (Ahzâb, 10 âyetinde belirtildiği üzere) 
"Kalblerin gırtlaklarına ulaşıp boğazlarında düğümlendiği" bir sırada, 
ahzâb (Hendek savaşı) günü nazil olmuştur.42 

َألُونَكسيSana soruyorlar اذَام neyi نِفقُوني infak edeceklerini  
  Hayırdan ِمن خَيٍر infak edeceğiniz şey ما َأنفَقْتُمDe ki قُْل

  yetimlere والْيتَامى akrabaya والَْأقْرِبينana babaya فَِللْواِلديِن
 وما  ve yolda kalanlaradır وابِن السِبيِل ve yoksullaraوالْمساِكيِن

  Şüphesiz فَِإنHayır olarak  ِمن خَيٍر Ne yaparsanızتَفْعلُوا
اللَّهAllah ِبِه Onu ِليمع hakkıyla bilendir    

215) Sana, neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: 
“Hayırdan infak edeceğiniz şey; ana babaya, akrabaya, 
yetimlere, yoksullara ve yolda kalanadır. Hayır olarak ne 
yaparsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilendir.” 
İbn Abbâs'tan rivayet ediliyor: Ensardan Amr ibnu'l-Camûh çok zengin 
bir ihtiyardı. "Ey Allah'ın elçisi, neyi tasadduk edelim ve kime infakta 
bulunalım?" diye sordu da bu âyet-i kerime nazil oldu. 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سلْ بِنى ِاسرآِئيلَ كَم اَتيناهم ِمن اَيٍة بينٍة ومن يبدلْ ِنعمةَ اِهللا 
زين ِللَِّذين   (211)ِمن بعِد ما جآَء ته فَِانَّ اَهللا شِديد الِْعقَاِب 

كَفَروا الْحيوةُ الدنيا ويسخرونَ ِمن الَِّذين اَمنوا والَِّذين اتقَوا 
 (212)فَوقَهم يوم الِْقيمِة واُهللا يرزق من يشآُء ِبغيِر ِحساٍب 

نيِبيثَ اُهللا النعةً فَباِحدةً واُم اسكَانَ الن ِذِريننمو ِرينشبم 
واَنزلَ معهم الِْكتاب ِبالْحق ِليحكُم بين الناِس ِفيما اختلَفُوا 
 مهآَء تا جِد معب ِمن وهاُوت ِفيِه ِاالَّ الَِّذين لَفتا اخمِفيِه و

 ى اُهللا الَِّذيندفَه مهنيا بيغب اتنيالْب لَفُوا ِفيِه ِمنتا اخوا ِلمناَم
 (213)الْحق ِبِاذِْنِه واُهللا يهِدى من يشآُء ِالَى ِصراٍط مستِقيٍم 

 ا ِمنلَوخ ثَلُ الَِّذينم أِْتكُما يلَمةَ ونلُوا الْجخداَنْ ت متِسبح اَم
رالضآُء وأْسالْب مهتسم ِلكُمولُ قَبسقُولَ الرى يتلِْزلُوا حزآُء و

 اِهللا قَِريب رصاِهللا اَآل ِانَّ ن رصى نتم هعوا مناَم الَِّذين(214)و 
يسئَلُونك ماذَا ينِفقُونَ قُلْ مآ اَنفَقْتم ِمن خيٍر فَِللْواِلديِن 

ِكِني وابِن السِبيِل وما تفْعلُوا ِمن واْالَقْرِبني والْيتامى والْمسا
 ِليمٍر فَِانَّ اَهللا ِبِه عي(215)خ  

  Ne kadar كَمİsrailoğullarına  بِني ِإسراِئيَل sorسْل
منَاهآتَيKendilerine verdiğimizi ٍةآي ِمن ayet نٍَةيب apaçık  
نموHer kim ْلدبي değiştirirse ةَ ِنمعNimetini اللَِّه Allah’ın  ِمن 

تْهاءا جِد معبKendisine geldikten sonra فَِإن şüphesiz اللَّه Allah 
شَِديد şiddetli olandır الِْعقَاِب cezası   

211) Kendilerine ne kadar apaçık ayet verdiğimizi 
İsrailoğullarına sor! Her kim, kendisine geldikten sonra 
Allah’ın nimetini değiştirirse, şüphesiz Allah cezası şiddetli 
olandır. 

نيزsüsletilmiştir de واكَفَر ِللَِّذين inkar edenlere ُاةيالْح hayatı   
 İman ِمن الَِّذين آمنُوا eğlenmektedirler ويسخَرونDünya الدنْيا

edenlerle الَِّذا واتَّقَو ينOysa takva sahipleri مقَهفَو Onların 
üstündedirler موي günü ِةامالِْقي kıyamet اللَّهو şüphesiz Allah  

    hesapsız ِبغَيِر ِحساٍب dilediğini من يشَاءrızıklandırır يرزقُ
212) Dünya hayatı inkar edenlere, süsletilmiştir de iman 
edenlerle eğlenmektedirler. Oysa takva sahipleri, kıyamet 
günü onların üstündedirler; şüphesiz Allah dilediğini 
hesapsız rızıklandırır. 
İbn Abbâs'tan gelen bir rivayete göre bu âyet, fakir muhacirlerle alay eden 
Kurayza, Nadîr ve Kaynukâ' oğullan Yahudilerinin büyükleri veya İbn 
Ubeyy ibn Selûl hakkında nazil olduğu söylenmiştir.223 
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كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى اَنْ تكْرهوا شيئًا 
لَكُم رش وهئًا ويوا شِحبى اَنْ تسعو لَكُم ريخ وهو  لَمعاُهللا يو 

 يسئَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل ِفيِه (216)واَنتم الَ تعلَمونَ 
قُلْ ِقتالٌ ِفيِه كَِبري وصد عن سِبيِل اِهللا وكُفْر ِبِه والْمسِجِد 
الْحراِم وِاخراج اَهِلِه ِمنه اَكْبر ِعند اِهللا والِْفتنةُ اَكْبر ِمن الْقَتِل 

الُونَ يزالَ يوا وطَاعتِاِن اس ِديِنكُم نع وكُمدرى يتح كُمقَاِتلُون
 ِبطَتح فَاُولَِئك كَاِفر وهو تمِديِنِه فَي نع كُمِمن ِددتري نمو
اَعمالُهم ِفى الدنيا واْالَِخرِة واُولَِئك اَصحاب الناِر هم ِفيها 

 ِانَّ الَِّذين اَمنوا والَِّذين هاجروا وجاهدوا ِفى (217)خاِلدونَ 
 (218) اُولَِئك يرجونَ رحمةَ اِهللا واُهللا غَفُور رِحيم  سِبيِل اِهللا

 اِفعنمو كَِبري ا ِاثْمِسِر قُلْ ِفيِهميالْمِر ومِن الْخع كئَلُونسي
بر ِمن نفِْعِهما ويسئَلُونك ماذَا ينِفقُونَ قُِل ِللناِس وِاثْمهمآ اَكْ

  (219)الْعفْو كَذَِلك يبين اُهللا لَكُم اْالَياِت لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ 
ِإنMuhakkak نُواآم الَِّذين iman eden واراجه الَِّذينو hicret eden  

  işte onlar ُأولَِئكAllah  اللَِّه yolundaيِل ِفي سِب cihad edenوجاهدوا
ونجريumarlar َةمحر Rahmetini  اللَِّه Allah’ın اللَّهو Şüphesiz ki 
Allah غَفُور Ğafur’dur ِحيمر Rahim’dir    

218) Muhakkak iman eden, hicret eden ve Allah yolunda 
cihad eden kimseler, işte onlar Allah’ın rahmetini umarlar. 
Şüphesiz ki Allah Ğafur (ayıpları gizleyen)’dur, Rahim 
(bağışlayan)’dir. 
Cundeb ibn Abdullah'tan rivayet ediliyor: Abdullah ibn Cahş ve 
arkadaşlarının İbnu'l-Hadrami'yi öldürmeleri ile gelişen olaylar üzerine 
bazı müslümanlar: "Bu seferlerinden bir ecir kazanmadılarsa da bir 
günaha da girmediler." Demişti. Bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil 
oldu.44  

َألُونَكسيSana soruyorlar نع dan ِرالْخَم içki ِسِريالْمو ve kumar  
  Hem büyük كَِبيرBir günah  ِإثْمikisinde de  ِفيِهما De kiقُْل

نَاِفعموhem de menfaatler vardır  ِللنَّاِس İnsanlar için  
 ِمنDaha büyüktür   َأكْبرFakat günahları وِإثْمهما
 Neyi ماذَا Ayrıca sana soruyorlar ويسَألُونَكfaydalarından نَفِْعِهما
نِفقُوني İnfak edeceklerini قُْل De ki ْفالْع وihtiyaçtan fazlasını  
كَذَِلكİşte böyle نيبي İyice açıklıyor اللَّه Allah لَكُم Sizin için   
    düşünürsünüz تَتَفَكَّرون umulur ki لَعلَّكُمayetleri الْآياِت

219) Sana içki ve kumardan soruyorlar. De ki: “İkisinde de 
insanlar için hem büyük bir günah hem de menfaatler 
vardır. Fakat günahları faydalarından daha büyüktür.” 
Ayrıca sana, neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: 
“İhtiyaçtan fazlasını.” Allah sizin için ayetleri işte böyle 
iyice açıklar; umulur ki düşünürsünüz. 
Hz. Ömer ibnu'l-Hattâb, Muâz ibn Cebel ve bir grup ensar hakkında nazil 
oldu. Onlar Resûlullâh (a.s)'a geldiler ve: "Ey Allah'ın Resûlü (a.s), bize 
içki ve kumar hakkında bir fetva ver; birisi aklı gideriyor, diğeri malı zayi 
ediyor." demişlerdi. İşte bunun üzerine "Sana içki ve kumarı sorarlar..." 
âyeti nazil oldu.45 

 
 
 
 
 
 
 

كُِتبyazıldı كُملَيع Size الِْقتَاُل savaş وهو halbuki o  
هكُرhoşunuza gitmez  لَكُم Sizin سىعو Olabilir ki  َأن 

 bir خَيرOysa o  وهوbir şeyi ا شَيًئ siz hoş görmezsinizتَكْرهوا
hayırdır لَكُم Sizin için ىسعو yine olabilir ki واتُِحب َأن Siz 

seversiniz ًئاشَي Bir şeyi وهو Oysa o شَر bir şerdir لَكُم Sizin 
için اللَّهو Allah لَمعي Bilir َأنْتُمو Siz ise ونلَملَا تَع bilmezsiniz   

216) Size savaş yazıldı; halbuki o sizin hoşunuza gitmez. 
Olabilir ki siz bir şeyi hoş görmezsiniz; oysa o sizin için bir 
hayırdır. Yine olabilir ki siz bir şeyi seversiniz; oysa o sizin 
için bir şerdir. Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. 

َألُونَكسيSana soruyorlar ِرالشَّه نع aydan اِمرالْح haram  
  Onda ِفيِه savaşmak ِقتَاٌل De ki قُْل Onda ِفيِه savaşmayıِقتَاٍل
كَِبير Büyük bir iştirدصو alıkoymak ِبيِلس نع yolundan  
  Mescid-i والْمسِجِد Onu ِبِه İnkar etmek وكُفْرAllah اللَِّه
  halkını َأهِلِه ve çıkarmak وِإخْراجHaram’dan لْحراِما

ِمنْهOradan رَأكْب  büyük bir iştirِعنْد katında اللَِّه Allah  
 ولَا öldürmekten  ِمن الْقَتِْلdaha büyüktür  َأكْبرFitne ise والِْفتْنَةُ
الُونزيVazgeçmezler قَاِتلُونَكُمي Sizinle savaşmaktan  تَّىح 

 وكُمدريSizi döndürünceye kadar ِديِنكُم نع Dininizden  ِإن 
  Döner يرتَِددHer kim  ومنEğer güçleri yetse استَطَاعوا

ِمنْكُمSizden ِديِنِه نع Dininden ْتمفَي Ve ölürse كَاِفر وهو Kafir 
olarak لَِئكفَُأو İşte onlar ِْبطَتح boşa gidenlerdir  
مالُهمَأعAmelleri انْيِفي الد Dünyada da ِةالْآِخرو ahirette de  
لَِئكُأووİşte onlar ابحَأص halkıdır النَّاِر Ateş مه ve onlar   
   sürekli kalıcıdırlar خَاِلدونOrada ِفيها

217) Sana haram aydan, onda savaşmayı soruyorlar. De ki: 
“Onda savaşmak çok büyük bir iştir. Fakat Allah yolundan 
alıkoymak ve O’nu inkar etmek; Mescid-i Haram’dan 
alıkoymak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında ondan 
daha büyük bir iştir. Fitne ise öldürmekten daha 
büyüktür.” Eğer güçleri yetse –sizi dininizden 
döndürünceye kadar- sizinle savaşmaktan vazgeçmezler. 
Sizden her kim dininden döner ve kafir olarak ölürse işte 
onlar dünyada da, ahirette de amelleri boşa gidenlerdir. İşte 
onlar ateş halkıdır ve onlar orada sürekli kalıcıdırlar. 
Bu âyet-i kerimenin İbnu’l-Hadramî'nin Abdullah ibn Cahş 
komutasındaki seriyye tarafından öldürülmesi ve onu öldüren hakkında 
nazil olduğunda müfessirler ittifak halindedirler.224 
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221) Müşrik kadınları iman edinceye kadar nikahlamayın. 
Mü’min bir cariye –hoşunuza gitse bile- müşrik bir 
kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman 
edinceye kadar nikahlamayın. Mü’min bir köle –hoşunuza 
gitse bile- müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar 
ateşe çağırırlar; Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete 
çağırır ve insanlar için ayetlerini iyice açıklar; umulur ki 
düşünürler. 
Mekke-i Mükerreme'deki bazı müslüman esirleri kurtarıp Medine-i 
Münevvere'ye getirmesi için Hz. Peygamber (a.s) Mersed ibn Ebî Mersed 
Kennâz el-Ganevî'yi Mekke'ye göndermişti. Mersed'in Mekke'ye geldiğini 
Anâk adında câhiliyye devrinde onun dostu olan bir kadın da işitmiş. 
Mersed müslüman olunca Anâk'ı bırakmış imiş. Anâk bu sefer Mersed'e 
gelerek onunla tekrar beraber olmak istemiş. Mersed: "İslâm benimle 
senin aranda bir engeldir. Ama eğer istiyorsan seninle evlenirim; 
Medine'ye varınca Allah'ın Resûlü'ne sorar, seninle evlenmek için ondan 
izin isterim.' demiş. Kadın: "Ne o yoksa benden usandın mı?" diyerek 
yüksek sesle bağırıp çağırarak Mersed'e karşı imdat istemiş de Mersed 
çevreden yetişenlerden güzel bir dayak yemiş. Mekke'deki işini bitirip 
dönünce de Hz. Peygamber (a.s)'e gelerek Anâk'tan çok hoşlandığını ve 
onunla evlenip evlenemiyeceğini sormuş. Bunun üzerine "Allah'a şirk 
koşan kadınlarla onlar imana gelinceye kadar evlenmeyin" ayeti nazil 
olmuş.46 

َألُونَكسيوSana sorarlar ِحيِضالْم نع hayızdan da قُْل De ki وه O 
  Onun için uzak durunلُوا فَاعتَِز bir ezadır َأذًى
اءالنِّسkadınlardan ِحيِضِفي الْم Hayız halinde  لَاو 

نوهبتَقْرOnlara yaklaşmayın تَّىح  kadarنرطْهي temizleninceye 
نرفَِإذَا تَطَه İyice temizlendikleri zaman نفَْأتُوه Onlara varın  

 Doğrusu ِإنAllah’ın  اللَّهSize emrettiği  كُم َأمرYerden ِمن حيثُ
اللَّه Allah ِحبي sever اِبينالتَّو çokça tevbe edenleri de  

ِحبيوsever ِرينتَطَهالْم çokça temizlenenleri de   
222) Sana (kadınların) hayızdan da sorarlar. De ki: "O bir 
ezadır; onun için hayız halinde kadınlardan uzak durun ve 
temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice 
temizlendikleri zaman, Allah’ın size emrettiği yerden onlara 
varın. Doğrusu Allah çokça tevbe edenleri de sever, çokça 
temizlenenleri de sever.” 
Araplar, kadınlar hayızlı olduğu zamanlarda onlarla mutad yoldan cinsel 
ilişkide bulunmaz, arka yoldan cinsel ilişkide bulunurla idi. Hz. Peygamber 
(a.s)'e bunu sordular da Allah Tealâ "Sana kadınların hayız halini sorarlar. 
De ki: O bir ezadır…. " âyetini indirdi. 

اُؤكُمِنسKadınlarınız ٌثرح bir tarladır لَكُم Sizin için فَْأتُوا O 
halde yaklaşın ثَكُمرح tarlanıza َأنَّى ِشْئتُم Dilediğiniz gibi  

  Bir de sakının واتَّقُوا Kendiniz için ِلَأنفُِسكُمtakdim edin  وقَدموا
اللَّهAllah’tan والَماعو ve bilin ki َُأنَّك مsiz muhakkak لَاقُوهم O’na 

kavuşucusunuz شِّربو Müjdele ْؤِمِنينالْم mü’minleri    
223) Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza 
dilediğiniz gibi yaklaşın. Kendiniz için takdim edin.  Bir de 
Allah'tan sakının ve bilin ki siz muhakkak O'na 
kavuşucusunuz. Mü’minleri müjdele. 

  engel عرضةً Allah’ı اللَّهkılmayın ولَا تَجعلُوا
اِنكُممِلَأيyeminleriniz sebebiyle وارتَب َأن iyilik yapmanıza  
  arasını بينve düzeltmenize  وتُصِلحوا Sakınmanızaوتَتَّقُوا
  Semi’dir سِميعŞüphesiz ki Allah  واللَّهinsanların النَّاِس
ِليمعAlim’dir    

224) Allah’ı yeminleriniz sebebiyle iyilik yapmanıza, 
sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel 
kılmayın. Şüphesiz ki Allah Semi (işiten)’dir, Alim 
(bilen)’dir. 
Abdullah ibn Revâha'nın damadı Beşîr İbnu'n-Nu'mân karısını boşamış, 
sonra da iddeti içinde müracaatla tekrar almak istemişti. Bunun üzerine 
Abdullah ibn Revaha "Beşîr ibnu'n-Nu'mân'm evine asla gitmeyeceğine, 
onunla konuşmayacağına, karısıyla arasını düzeltmeye çalışmayacağına" 
yemin etmişti. İşte âyet bunun üzerine nazil oldu.47 

 
 

 الْيتامى قُلْ ِاصالَح لَهم ِفى الدنيا واْالَِخرِة ويسئَلُونك عِن
خير وِانْ تخاِلطُوهم فَِاخوانكُم واُهللا يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح 

 ِكيمح ِزيزِانَّ اَهللا ع كُمتنآَء اُهللا الَعش لَووا (220)وِكحنالَ تو 
ؤةٌ مالَمو ِمنؤى يتِركَاِت حشالْم لَوِركٍَة وشم ِمن ريةٌ خِمن

 ِمنؤم دبلَعوا وِمنؤى يتح ِرِكنيشوا الْمِكحنالَ تو كُمتبجاَع
خير ِمن مشِرٍك ولَو اَعجبكُم اُولَِئك يدعونَ ِالَى الناِر واُهللا 

ِنِه ويبين اَياِتِه ِللناِس لَعلَّهم والْمغِفرِة ِبِاذْ يدعوآ ِالَى الْجنِة 
 ويسئَلُونك عِن الْمِحيِض قُلْ هو اَذًى (221)يتذَكَّرونَ 

فَاعتِزلُوا النسآَء ِفى الْمِحيِض والَ تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَِاذَا 
 ِانَّ اَهللا يِحب التواِبني تطَهرنَ فَاْتوهن ِمن حيثُ اَمركُم اُهللا

 ِرينطَهتالْم ِحبي(222)و ثَكُمروا حفَاْت ثٌ لَكُمرح كُمآؤِنس 
 الَقُوهم كُموآ اَنلَماعقُوا اَهللا واتو فُِسكُموا الَنمقَدو مى ِشئْتاَن

 ِمِننيؤِر الْمشبلُو(223)وعجالَ تاَنْ  و اِنكُممةً الَيضرا اَهللا ع
 ِليمع ِميعاُهللا ساِس والن نيوا بِلحصتقُوا وتتوا ورب(224)ت  

 Sana ويسَألُونَكve ahiret  والْآِخرِة Dünya الدنْيا hakkındaِفي
soruyorlar ىتَامالْي نع yetimlerden de قُْل De ki لَاحِإص Islah 

etmek ملَه Onlar için رخَي Daha hayırlıdır متُخَاِلطُوه ِإنو Eğer 
onlarla bir arada bulunursanız انُكُمفَِإخْو Artık onlar sizin 

kardeşlerinizdir اللَّهو Allah لَمعي Ayırır فِْسدالْم fesat yapanı  ِمن 
  Allah اللَّهdileseydi  شَاءEğer  ولَوıslah edenden الْمصِلِح
نَتَكُملََأعElbette sizi zora sokardı ِإن Şüphesiz اللَّه Allah  
ِزيزعAziz’dir ِكيمح Hakim’dir    

220) Dünya ve ahiret hakkında (umulur ki, düşünürsünüz) 
Sana yetimlerden de soruyorlar. De ki: “Onlar için ıslah 
etmek daha hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada olursanız artık 
onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah fesat yapanı ıslah 
edenden ayırır. Eğer Allah dileseydi elbette sizi zora 
sokardı. Şüphesiz Allah Aziz (izzet sahibi)’dir, Hakim 
(hakimler hakimi)’dir.” 
Araplar yetim konusunda çok titiz davranır, onunla birlikte bir kaptan 
yemek yemez, onun bir devesine binmez, onun bir hizmetçisini 
kullanmazlarmış. Hz. Peygamber (a.s)'e gelmişler ve bu durumu 
sormuşlar da Allah Tealâ bu âyeti indirmiş.225 

 Kadar حتَّى Müşrik kadınları الْمشِْركَاِت nikahlamayınولَا تَنِكحوا
ْؤِمني İman edinceye ٌةلََأمو Bir cariye ٌْؤِمنَةم Mü’min  
رخَيDaha hayırlıdır شِْركٍَةم ِمن Müşrik bir kadından   لَوو 

تْكُمبجَأعHoşunuza gitse bile والَا تُنِكحو Nikahlamayın  
 İman edinceye يْؤِمنُوا kadar حتَّى Müşrik erkekleri deِكينالْمشِْر
دبلَعو bir köle ْؤِمنم Mü’min رخَي daha hayırlıdır  ِمن 
 hoşunuza gitse bile ولَو َأعجبكُمMüşrik bir erkekten مشِْرٍك
لَِئكُأوİşte onlar  ونعدي çağırırlar ِإلَى النَّاِر ateşe اللَّهو Allah ise  
  Ve mağfirete والْمغِْفرِة  cennete ِإلَى الْجنَِّة çağırırيدعو
   ayetlerini آياِتِه ve iyice iyice açıklar ويبينkendi izniyle ِبِإذِْنِه
   düşünürler يتَذَكَّرونumulur ki  لَعلَّهمİnsanlar için ِللنَّاِس
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الَ يؤاِخذُكُم اُهللا ِباللَّغِو ِفى اَيماِنكُم ولَِكن يؤاِخذُكُم ِبما 
 ِليمح اُهللا غَفُورو كُمقُلُوب تب(225)كَس لُونَ ِمنؤي ِللَِّذين 

ِة اَشعباَر صبرت آِئِهمِنس ِحيمر ا فَِانَّ اَهللا غَفُورٍر فَِانْ فَآؤه
(226) ِليمع ِميعفَِانَّ اَهللا س وا الطَّالَقمزِانْ ع(227) و 

والْمطَلَّقَات يتربصن ِباَنفُِسِهن ثَالَثَةَ قُروٍء والَ يِحلُّ لَهن اَنْ 
اِمِهنحاُهللا ِفى اَر لَقا خم نمكْتِم يوالْيِباِهللا و ِمنؤي ِانْ كُن 

اْالَِخِر وبعولَتهن اَحق ِبردِهن ِفى ذَِلك ِانْ اَرادوآ ِاصالَحا 
ولَهن ِمثْلُ الَِّذى علَيِهن ِبالْمعروِف وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ واُهللا 

 ِكيمح ِزيز(228)عاَلطَّالَق  وٍف اَورعِبم اكساِن فَِامترم 
تسِريح ِبِاحساٍن والَ يِحلُّ لَكُم اَنْ تأْخذُوا ِممآ اَتيتموهن شيئًا 
ِاالَّ اَنْ يخافَآ اَالَّ يِقيما حدود اِهللا فَِانْ ِخفْتم اَالَّ يِقيما حدود اِهللا 

يما افْتدت ِبِه ِتلْك حدود اِهللا فَالَ تعتدوها فَالَ جناح علَيِهما ِف
 فَِانْ (229) فَاُولَِئك هم الظَّاِلمونَ  ومن يتعد حدود اِهللا

طَلَّقَها فَالَ تِحلُّ لَه ِمن بعد حتى تنِكح زوجا غَيره فَِانْ طَلَّقَها 
اَنْ يتراجعآ ِانْ ظَنآ اَنْ يِقيما حدود اِهللا فَالَ جناح علَيِهمآ 

  (230)وِتلْك حدود اِهللا يبينها ِلقَوٍم يعلَمونَ 
229) Boşanma iki defadır; artık ya güzellikle tutmalı ya da 
iyilike salıvermelidir. -Allah'ın sınırlarını koruyamamaktan 
korkmaları müstesna- onlara verdiğiniz bir şeyi geri 
almanız size helal değildir. Fakat Allah'ın sınırlarını 
koruyamamaktan korkmaları müstesna kadının bir şeyleri 
fidye vermesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte 
bunlar Allah’ın sınırlarıdır, onu aşmayın. Her kim Allah’ın 
sınırlarını aşarsa işte onlar var ya, onlar zalimlerin ta 
kendileridir. 
Cahiliyyede, kişi karısını dilediği kadar boşar, iddetinin bitimine yakın onu 
tekrar almak ister ve müracaatta bulunursa bin kere boşamiş olsa da kadın 
yine onun karısı olurdu. Kadını boşama ve ona müracaatla tekrar alma 
konusunda herhangi bir sınır yoktu. Ensardan birisi karısına kızıp "Seni 
ne kendime tam hanım olarak tutacağım, ne de benden tamamen boş 
olup bir başkasıyla evlenmene imkân vereceğim." Dedi. Kadın: "Bunu 
nasıl yapacaksın?" diye sordu. O: "Seni boşayacağım, tam iddetin biterken 
müracaat edeceğim, hemen peşinden tekrar boşıyacağım; böyle devam 
edip gideceğim." Dedi. Bunun üzerine kadın Hz. Peygamber (a.s)'e 
gelerek şikâyette bulundu da Allah Tealâ "Boşama iki defadır.." ayetini 
indirip erkeğin ric'î talâkla kadını boşama hakkını iki talâk ile 
sınırlandırdı.48 

فَِإنEğer اطَلَّقَه Onu (bir daha) boşarsa  ُّفَلَا تَِحل Artık helal 
olmaz لَه kendisine تَّى تَنِكحح دعب ِمن Nikahlanmadıkça  

 Bundan sonraki) طَلَّقَها Eğer فَِإنbaşka يره غَ bir kocaylaزوجا
kocası) onu boşarsa فَلَا yoktur نَاحج bir günah اِهملَيع Onlara  

 َأنİnanırlarsa   ِإن ظَنَّا birbirlerine dönmelerindeَأن يتَراجعا
 İşte وِتلْكAllah’ın  اللَِّه sınırlarını حدودKoruyacaklarına يِقيما

bunlar وددح sınırlarıdır اللَِّه Allah’ın انُهيبي iyice açıkladığı  
    bilen يعلَمونbir topluluk için ِلقَوٍم

230) Eğer onu (bir daha) boşarsa, artık başka bir kocayla 
nikahlanmadıkça kendisine helal olmaz. Eğer (bundan 
sonraki kocası) onu boşarsa -Allah’ın sınırlarını 
koruyacaklarına inanırlarsa- birbirlerine dönmelerinde 
onlara bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın -bilen bir 
topluluk için- iyice açıkladığı sınırlarıdır. 

َؤاِخذُكُملَا يsizi sorumlu tutmaz اللَّه Allah ِباللَّغِْو lağv  sebebiyle  
اِنكُممِفي َأيyeminlerinizdeki لَِكنو fakat َؤاِخذُكُمي sorumlu tutar  
 Şüphesiz واللَّهkalplerinizin  قُلُوبكُمkazandığınızdan  ِبما كَسبتْ

Allah غَفُور Ğafur’dur ِليمح Halim’dir    
225) Allah sizi yeminlerinizdeki lağv (kasıtsızlık ve hata) 
sebebiyle sorumlu tutmaz; fakat kalplerinizin 
kazandığından sorumlu tutar. Şüphesiz Allah Ğafur 
(ayıpları gizleyen)’dur, Halim (yumuşak sahibi)’dir. 
Hz. Aişe (r.ahna)'den rivayetine göre bu âyet-i kerime konuşma sırasında 
"Allah'a yemin olsun hayır, Allah'a yemin olsun evet.." diyen yani yemin 
kastı olmaksızın ağzından yemin lafzı çıkanlar hakkında nazil olmuştur.226 

ْؤلُوني ِللَِّذينyaklaşmamaya yemin edenler için  ِمن 
ِنساِئِهمKadınlarına صبتَر beklemek vardır ِةعبَأر dört ٍرَأشْه ay  
فَِإنEğer وافَاء dönerlerse فَِإن şüphesiz ki اللَّه Allah  

غَفُورĞafur’dur ِحيمر Rahim’dir    
226) Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay 
beklemek vardır. Eğer dönerlerse şüphesiz ki Allah Ğafur 
(ayıpları gizleyen)’dur, Rahim’dir. 
Câhiliye devrinde ilâ bir sene, iki sene, hattâ daha çok süreli olurdu. Bir 
erkek, karısından bir şey ister de o vermezse veya gecikirse de kocası ona 
kızarsa "Sana bir sene yaklaşmıyacağım." veya "Sana iki sene 
yaklaşmıyacağım." diye yemin ederdi. Allah ilâ'nın süresini dört ay olarak 
bildirdi. Her kimin ki ilâ'sı dört aydan daha kısadır, onun yaptığı ilâ 
olmaz. Allah "Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler." ayetini 
indirdi.227 

ِإنوŞayet وامزع karar verirlerse َالطَّلَاق boşanmaya  
فَِإنŞüphesiz اللَّه Allah ِميعس Semi’dir  ِليمع Alim’dir   

227) Şayet boşanmaya karar verirlerse. Şüphesiz Allah Semi 
(işiten)'dir Alim (bilen)'dir. 

  bekletirler يتَربصنBoşanan kadınlar والْمطَلَّقَاتُ
ِبَأنفُِسِهنkendilerini َثَلَاثَة Üç kur’  وٍءقُر Kur’ (hayız veya 

temizlenme) ُِّحللَا يو Helal değildir نلَه kendilerine  َأن 
نكْتُميGizlemeleri َا خَلَقم Yarattığını اللَّه Allah’ın  ِفي 

اِمِهنحَأرOnların rahimlerinde ِإن Eğer ْؤِمني كُن İman 
ediyorlarsa ِباللَِّه Allah’a ِموالْيو Ve gününe الْآِخِر Ahiret  

نولَتُهعبوKocaları ُّقَأح daha çok hak sahibidir ِهندِبر Onları 
almaya ِفي ذَِلك Bunda  ِإن Eğer واادَأر İsterlerse  

   Onların da (erkekler üzerinde) vardır ولَهنbarışmak ِإصلَاحا
 Onlar üzerinde (hakları) (Erkeklerin) الَِّذي علَيِهنGibi ِمثُْل

olduğu وِفرعِبالْم örfe uygun (hakları) اِلجِللرو (Ancak) 
Erkekler için ِهنلَيع Onlar üzerine vardır ٌةجرد bir derece  

اللَّهوŞüphesiz ki Allah ِزيزع Aziz’dir ِكيمح Hakim’dir    
228) Boşanan kadınlar, kendilerini üç kur' bekletirler. Eğer 
Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, Allah'ın onların 
rahimlerinde yarattığını gizlemeleri, kendilerine helal 
değildir. Eğer barışmak isterlerse bunda kocaları onları 
almaya daha çok hak sahibidir. (Erkeklerin) Onlar 
üzerinde (hakları) olduğu gibi onların da (erkekler üzerinde) 
örfe uygun (hakları) vardır. (Ancak) Erkekler için onlar 
üzerine bir derece daha vardır. Şüphesiz ki Allah Aziz 
(üstün olan)'dir, Hakim (hüküm veren)’dir. 

  artık ya tutmalı فَإمساكiki defadır  مرتَاِن Boşanmaالطَّلَاقُ
  salıvermelidir تَسِريحYa da  َأوgüzellikle ِبمعروٍف
 geri َأن تَْأخُذُوا Size لَكُمhelal değildir  ولَا يِحلُّ İyilikleِبِإحساٍن

almanız نوهتُما آتَيِمم Onlara verdiğiniz ًئاشَي Bir şeyi  
  koruyamamaktan َألَّا يِقيما korkmaları َأن يخَافَا müstesnaِإلَّا

وددحsınırlarını اللَِّه Allah’ın ِخفْتُم فَِإن Fakat korkmaları  َألَّا 
  Yoktur فَلَا Allah’ınللَِّه ا sınırlarını حدودkoruyamamaktan يِقيما
نَاحجGünah اِهملَيع her ikisine de تْ ِبِها افْتَدِفيم kadının bir 

şeyleri fidye vermesinde ِتلْك İşte bunlar وددح Sınırlarıdır  
 aşarsa يتَعدHer kim  ومنOnu aşmayın  فَلَا تَعتَدوها Allah’ınاللَِّه

 وددح sınırlarını اللَِّه Allah’ın لَِئكفَُأو İşte onlar var ya  
مهOnlar ونالظَّاِلم zalimlerin ta kendileridir   
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ِإذَا طَلَّقْتُموboşadığınızda اءالنِّس Kadınları َف لَغْنبulaştıklarında  

نلَهَأجiddetlerinin sonuna نلُوهضفَلَا تَع artık onları 
alıkoymayın ننِكحي َأن nikahlanmaktan نهاجوَأز Kocalarıyla  

 Örfe ِبالْمعروِف Aralarında بينَهمanlaştıkları takdirde ِإذَا تَراضوا
uygun olarak َذ ِلكİşte bu ُظوعي verilen bir öğüttür  

  İman edenlere يْؤِمنİçinizden  من كَان ِمنْكُمkendisiyle ِبِه
  İşte bu ذَِلكُمahiret  الْآِخِر ve gününe والْيوِم Allah’aِباللَِّه
  ve daha temizleyicidir وَأطْهرSizin için  لَكُمDaha faydalı َأزكَى
اللَّهوŞüphesiz Allah لَمعي bilir َأنْتُمو Fakat siz  لَا 

ونلَمتَعbilmezsiniz    
232) Kadınları boşadığınızda iddetlerinin sonuna 
ulaştıklarında -aralarında örfe uygun olarak anlaştıkları 
takdirde- artık onları kocalarıyla nikahlanmaktan 
alıkoymayın! İşte bu içinizden Allah'a ve ahiret gününe 
iman edenlere kendisiyle verilen bir öğüttür. İşte bu, sizin 
için daha faydalı ve daha temizleyicidir. Şüphesiz Allah 
bilir, fakat siz bilmezsiniz. 
Suddi’den gelen bir rivayette bu âyet-i kerime Câbir ibn Abdillâh 
hakkında nazil olmuştur. Şöyle ki: Câbir ibn Abdillâh el-Ensârî'nin bir 
amca kızı varmış. Kocası onu bir talâk ile boşamış. İddeti bittikten sonra 
kocası tekrar onunla evlenmek üzere müracaat etmiş de Câbir kabul 
etmiyerek: Amca kızını boşadın, sonra da nikahlamak istiyorsun, hayır 
olmaz." demiş. Meğer kadın, eski kocasını istiyormuş, onunla evlenmeye 
razı olmuş imiş. İşte bunun üzerine bu âyet nazil olmuş.49 

  çocuklarını َأولَادهنEmzirirler  يرِضعنanneler والْواِلداتُ
  َأن يِتمisteyenler için  ِلمن َأرادtamِملَيِن  كَا iki yılحولَيِن

tamamlamak َةاعضالرEmzirmeyi لَىعو üzerinedir   
  kendisi için لَهÇocuğun doğrulduğu (baba) الْمولُوِد
نقُهِرزYiyeceklerini نتُهوِكسو ve giyeceklerini وِفرعِبالْم Örfe 

uygun bir şekilde sağlamak ُلَا تُكَلَّف Sorumlu tutulmaz   
نَفْسHiç kimse ِإلَّا başkasıyla اهعسو Gücünün yettiğinden  لَا 
ارتُضZarara uğratılmasın ٌةاِلدو Anne الَِدهِبو Çocuğu sebebiyle 

لُودولَا مو Doğrulduğu (baba) لَه Kendisi için لَِدِهِبو çocuğu 
sebebiyle اِرِثلَى الْوعو Mirasçıya düşen de ِمثُْل Gibidir  

ذَِلكBunun فَِإن Eğer اادَأر İsterlerse الًاِفص (sütten) kesmek  نع 
  Ve birbirlerine danışarak ِمنْهما وتَشَاوٍر kendi rızaları ileتَراٍض

 Ayrıca وِإن َأردتُمİkisine de ِهما علَيBir günah  جنَاحYoktur فَلَا
isterseniz واِضعتَرتَس َأن Emzirtmek كُملَادَأو Çocuklarınızı  

 ِإذَا  Üzerinize علَيكُمhiçbir günah yoktur  جنَاحArtık yoktur فَلَا
تُملَّمسÖdediğiniz taktirde تُما آتَيم vereceğinizi ورعِف ِبالْمörfe 

uygun olarak اتَّقُواو sakının اللَّه Allah’tan والَماعو ve bilin ki  
َأنŞüphesiz اللَّه Allah لُونما تَعِبم yaptıklarınızı ِصيرب hakkıyla 

görendir   
233) Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için, anneler 
çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Onların yiyeceklerini ve 
giyeceklerini örfe uygun bir şekilde sağlamak, çocuğun 
kendisi için doğrulduğu (baba) üzerinedir. Hiç kimse 
gücünün yettiğinden başkasıyla sorumlu tutulmaz. Çocuğu 
sebebiyle anne ve çocuğu sebebiyle kendisi için doğrulduğu 
(baba) zarara uğratılmasın. Mirasçıya düşen de bunun 
gibidir. Eğer kendi rızaları ile ve birbirlerine danışarak 
(sütten) kesmek isterlerse ikisine de bir günah yoktur. Ayrıca 
çocuklarınızı emzirtmek isterseniz –vereceğinizi örfe uygun 
olarak ödediğiniz taktirde- artık üzerinize hiçbir günah 
yoktur. Allah'tan sakının ve bilin ki şüphesiz Allah 
yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 
 

 
 
 
 
 

 وٍف اَورعِبم نِسكُوهفَاَم نلَهاَج نلَغآَء فَبسالن مِاذَا طَلَّقْتو
ارِضر نِسكُوهمالَ توٍف ورعِبم نوهحرلْ سفْعي نموا ودتعا ِلت

 واذْكُروا  ذَِلك فَقَد ظَلَم نفْسه والَ تتِخذُوآ اَياِت اِهللا هزوا
ِنعمةَ اِهللا علَيكُم ومآ اَنزلَ علَيكُم ِمن الِْكتاِب والِْحكْمِة 

 (231)كُلِّ شىٍء عِليم يِعظُكُم ِبِه واتقُوا اَهللا واعلَموآ اَنَّ اَهللا ِب
 نِكحناَنْ ي نلُوهضعفَالَ ت نلَهاَج نلَغآَء فَبسالن مِاذَا طَلَّقْتو
اَزواجهن ِاذَا تراضوا بينهم ِبالْمعروِف ذَِلك يوعظُ ِبِه من كَانَ 

ِلكُم اَزكَى لَكُم واَطْهر واُهللا ِمنكُم يؤِمن ِباِهللا والْيوِم اْالَِخِر ذَ
 والْواِلدات يرِضعن اَوالَدهن (232)يعلَم واَنتم الَ تعلَمونَ 

 لُوِد لَهولَى الْمعةَ واعضالر ِتماَنْ ي اداَر نِن ِلمِن كَاِملَيلَيوح
ِف الَ تكَلَّف نفْس ِاالَّ وسعها الَ ِرزقُهن وِكسوتهن ِبالْمعرو

تضآر واِلدةٌ ِبولَِدها والَ مولُود لَه ِبولَِدِه وعلَى الْواِرِث ِمثْلُ 
 احنٍر فَالَ جاوشتا ومهاٍض ِمنرت ناالً عا ِفصادفَِانْ اَر ذَِلك

تساَنْ ت متدِانْ اَرا وِهملَيع كُملَيع احنفَالَ ج كُمالَدوآ اَوِضعر
ِاذَا سلَّمتم مآ اَتيتم ِبالْمعروِف واتقُوا اَهللا واعلَموآ اَنَّ اَهللا ِبما 

 ِصريلُونَ بمع(233)ت  
ِإذَا طَلَّقْتُموboşadığınız zaman اءالنِّس Kadınları  

لَغْنفَبulaştıklarında َأ نلَهجiddetlerinin sonuna  
نِسكُوهفََأمOnları tutun وٍفرعِبم ya güzellikle َأو ya da  
نوهحرسBırakın وٍفرعِبم İyilikle نِسكُوهلَا تُمو Bir de onları 

tutmayın اارِضر Ve zarar vermek için واتَدِلتَع Haksızlıkla  
نموKim فْعْل يYaparsa ذَِلك Bunu فَقَد Muhakkak ki  
ظَلَمzulmetmiş olur هنَفْس kendisine لَا تَتَِّخذُواو edinmeyin  
  Düşünün واذْكُروا Eğlence هزوا Allah’ın اللَِّه ayetleriniآياِت
 وما  üzerinizdeki علَيكُمAllah’ın  اللَِّه nimetiniِنعمةَ
  İle hikmeti والِْحكْمِة Kitap ِمن الِْكتَاِب Size علَيكُمindirdiği  َأنزَل
ِعظُكُميöğüt vermek üzere ِبِه kendisiyle اتَّقُواو Sakının  
اللَّهAllah’tan والَماعو ve bilin ki َأن Muhakkak اللَّه Allah   
    hakkıyla bilendir عِليمşeyi  شَيٍء herِبكُلِّ

231) Kadınları boşadığınız zaman iddetlerinin sonuna 
ulaştıklarında, onları ya güzellikle tutun, ya da iyilikle 
bırakın. Bir de haksızlıkla ve zarar vermek için onları 
tutmayın. Kim bunu yaparsa muhakkak ki kendine 
zulmetmiş olur. Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeyin! 
Allah’ın üzerinizdeki nimetini ve size kendisiyle öğüt 
vermek üzere indirdiği kitap ile hikmeti düşünün. Allah’tan 
sakının ve bilin ki muhakkak Allah her şeyi hakkıyla 
bilendir. 
Hasen'den rivayet ediliyor ki Hz. Peygamber (a.s) zamanında bazı 
kimseler karısını boşar veya kölesini azat eder, sonra da "Hayır, ben öyle 
bir şey yapmadım, ben eğleniyordum." derlerdi. Hz. Peygamber (a.s)'e 
soruldu da Efendimiz: "Her kim eğlence olsun diye karısını boşar veya 
kölesini azat ederse bu onun aleyhine olmak üzere geçerli olur." buyurdu 
ve bunun gibileri hakkında "Allah'ın âyetlerini oyuncak (eğlence) yerine 
koymayın." âyeti nazil oldu.228 
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والَِّذين يتوفَّونَ ِمنكُم ويذَرونَ اَزواجا يتربصن ِباَنفُِسِهن اَربعةَ 
نلَغا فَِاذَا برشعٍر وهِفى اَش لْنا فَعِفيم كُملَيع احنفَالَ ج نلَهاَج 

 ِبريلُونَ خمعا تاُهللا ِبموِف ورعِبالْم فُِسِهن(234)اَن احنالَ جو 
علَيكُم ِفيما عرضتم ِبِه ِمن ِخطْبِة النسآِء اَو اَكْننتم ِفى 

 ولَِكن الَ تواِعدوهن ِسرا  م ستذْكُرونهناَنفُِسكُم عِلم اُهللا اَنكُ
ِاالَّ اَنْ تقُولُوا قَوالً معروفًا والَ تعِزموا عقْدةَ النكَاِح حتى يبلُغَ 
 وهذَرفَاح فُِسكُما ِفى اَنم لَمعوآ اَنَّ اَهللا يلَماعو لَهاَج ابالِْكت

 الَ جناح علَيكُم ِانْ (235) اَهللا غَفُور حِليم واعلَموآ اَنَّ
 نوهعتمةً وفَِريض نوا لَهفِْرضت اَو نوهسمت ا لَمآَء مسالن مطَلَّقْت
علَى الْموِسِع قَدره وعلَى الْمقِْتِر قَدره متاعا ِبالْمعروِف حقا 

 وِانْ طَلَّقْتموهن ِمن قَبِل اَنْ تمسوهن (236)ِنني علَى الْمحِس
 فُونَ اَوعِاالَّ اَنْ ي متضا فَرم فةً فَِنصفَِريض نلَه متضفَر قَدو
يعفُو الَِّذى ِبيِدِه عقْدةُ النكَاِح واَنْ تعفُوآ اَقْرب ِللتقْوى والَ 

  (237)فَضلَ بينكُم ِانَّ اَهللا ِبما تعملُونَ بِصري تنسوا الْ
236) Kendileriyle temas etmediğiniz ve kendilerine mehir 
tespit etmediğiniz kadınları boşarsanız size bir günah 
yoktur. Zengin olan kendi gücü nispetinde; fakir olan da 
kendi gücü nispetinde, onları örfe uygun bir geçimlikle 
faydalandırsın. Bu, ihsan edenler üzerine bir haktır. 
Bu ayet-i kerime Ensar'dan birisi hakkında nazil oldu. O, Hanîfe 
oğullarından bir kadınla evlenmiş, ona mehir kesmemiş, sonra da zifafa 
girmeden onu boşamıştı. Bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu da 
Efendimiz "Başındaki şapkanla olsun onu faydalandır." buyurmuşlar.50 

نوهطَلَّقْتُم ِإنوEğer onları boşarsanız ِلقَب ِمن  etmeden önce َأن 
نوهستَمkendilerine temas تُمضفَر قَدوMehir tesbit ettiğiniz 
halde نلَه Onlara ُفةً فَِنصفَِريض yarısı onlarındır  ام 
تُمضفَرTespit ettiğinizin ِإلَّاdışında فُونعي َأن Kendilerinin  

َأوVeya فُوعي Bağışlaması ِدِهالَِّذي ِبي elinde olan kimsenin  
 daha َأقْربBağışlamanız ise  وَأن تَعفُوا Nikah النِّكَاِح Akdiعقْدةُ

yakındır ىِللتَّقْو takvaya اولَا تَنسو Unutmayın َلالْفَض fazlı da  
نَكُميبaranızdaki ِإن Şüphesiz اللَّه Allah لُونما تَعِبم yaptıklarınızı  
ِصيربhakkıyla görendir   

237) Eğer onlara mehir tespit ettiğiniz halde kendilerine 
temas etmeden önce onları boşarsanız -kendilerinin veya 
nikah akdi elinde olan kimsenin bağışlaması dışında- 
onlara tespit ettiğinizin yarısı onlarındır. Bağışlamanız ise 
takvaya daha yakındır ve aranızdaki fazlı da unutmayın. 
Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 
(*)Bundan önceki âyetler, aile hukukundan bir bölüme yer verildi; kadın 
haklan açıklandı; ona ne zaman ve nasıl davranılmasına dokunuldu. 
Kur'ân'ın yüce hikmet ve metodlarından biri de ahkâmla ilgili her 
bölümden sonra ibâdetten, Allah korkusundan, âhiretteki hesaptan; 
cennet ve cehennemden sözetmek ve bununla ilâhî hükmün amaç ve 
maksadını belirleyip hukukî meseleleri iyi ahlâk ve faziletle birleştirip 
bütünleştirmektir. 

 
 
 
 
 
 
 

نفَّوتَوي الَِّذينوölenlerin ِمنْكُم İçinizden ونذَريو bıraktığı  
  Kendilerini ِبَأنفُِسِهنbekletirler  يتَربصنHanımlar َأزواجا
 Sonuna فَِإذَا بلَغْنOn (gün)  وعشْرا Ay َأشْهٍر Dörtَأربعةَ

ulaştıklarında نلَهَأج İddetlerinin فَلَا Yoktur نَاحج Hiçbir 
günah كُملَيع Size لْنا فَعِفيم yaptıkları hususunda  ِفي 
َأنفُِسِهنkendileri hakkında وِفرعِبالْم örfe uygun şekilde   
اللَّهوŞüphesiz Allah لُونما تَعِبم yaptıklarınızdan خَِبير hakkıyla 

haberdardır   
234) İçinizden ölenlerin, bıraktığı hanımlar kendilerini dört 
ay on (gün) bekletirler. İddetlerinin sonuna ulaştıklarında, 
onların kendileri hakkında örfe uygun şekilde yaptıkları 
hususunda size hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

 ima ِفيما عرضتُم ِبِه Size علَيكُمhiçbir günah  جنَاحyoktur ولَا
etmenizde ِخطْب ِة ِمنnikahlamak istediğinizi اِءالنِّس Kadınlara  

َأوVeya َأكْنَنتُم Saklamanızda ِفي َأنفُِسكُم gönüllerinizde  
ِلمعBilmektedir اللَّه Allah َأنَّكُم Kesinlikle نونَهتَذْكُرس Yakında 

onları anacağınızı لَِكنو Fakat نوهاِعدلَا تُو Onlarla 
sözleşmeyin اِسر Gizlice ِإلَّا Dışında تَقُولُوا َأن Söylemeniz  

  Akdine عقْدةَ Kalkışmayın ولَا تَعِزموا meşru معروفًا bir sözقَولًا
 Yazılanın الِْكتَابulaşıncaya  يبلُغَ kadar  حتَّى Nikahالنِّكَاِح

(iddet) لَهَأج Sonuna والَماعو Ve bilin ki َأن şüphesiz اللَّه Allah 
لَمعي bilir ا ِفي َأنفُِسكُمم İçinizde olanı وهذَرفَاح Artık Ondan 

sakının والَماعو ve yine bilin ki َأن Şüphesiz اللَّه Allah  
غَفُورĞafûrdurِليمح Halîmdir   

235) Kadınlara nikahlamak istediğinizi ima etmenizde veya 
gönüllerinizde saklamanızda size hiçbir günah yoktur. 
Allah, yakında kesinlikle onları anacağınızı bilmektedir. 
Fakat meşru bir söz söylemeniz dışında, onlarla gizlice 
sözleşmeyin; yazılanın (iddet) sonuna ulaşıncaya kadar 
nikah akdine kalkışmayın ve bilin ki şüphesiz Allah 
içinizde olanı bilir. Artık O'ndan sakının ve yine bilin ki 
şüphesiz Allah Ğafur (ayıpları gizleyen)’dur, Halim 
(yumuşak)’dir. 
(*)İslâm'dan önce ve İslâm'ın ilk yıllarında erkek ölüp geriye karısını 
bıraktığında kadın bir yıl evde bekler ve bu süre içinde ölen kocasının 
malıyla geçimini sağlar, gereksinmelerini karşılardı. Bir yıl geçmeden 
evlenemez, şahsî hürriyetini kullanamazdı. Bu durum, hem kadın için, 
hem ölenin diğer vârisleri için yararlı bir sonuç vermiyor, birtakım 
huzursuzluklar doğuruyor ve kırıcı ölçüde sürtüşmelere yolaçıyordu. 
Yukarıdaki âyet her iki tarafın haklarını ve kişisel hürriyetlerini 
kullanmaları için bu, süreyi dört ay on güne indirmiş oldu. 

  Boşarsanızتُم ِإن طَلَّقْ Size علَيكُمbir günah  جنَاحyoktur لَا
اءالنِّسKadınları نوهستَم ا لَمم kendileriyle temas etmediğiniz  

َأوve نوا لَهتَفِْرض Kendilerine tespit etmediğiniz  
 علَى  Onları faydalandırsınَ  ومتِّعوهنMehir فَِريضةً
 وعلَى  kendi gücü nispetinde قَدرهZengin olan الْموِسِع
 bir متَاعا kendi gücü nispetinde قَدرهfakir olan da الْمقِْتِر

geçimlikle وِفرعِبالْم örfe uygun اقح bu bir haktır  لَىع 
ِسِنينحالْمihsan edenler üzerine   
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  bir geçimlik متَاعBoşananlar için vardır وِللْمطَلَّقَاِت
 علَى Bu bir haktır حقا örfe uygun bir şekildeِبالْمعروِف
تَِّقينالْمmuttakîler üzerine   

241)  Boşananlar için örfe uygun şekilde bir geçimlik vardır. 
Bu muttakiler üzerine bir haktır. 
"Kendileriyle temas etmediğiniz…" (Bakara, 2/236) âyeti nazil olunca 
birileri: "Eğer ihsanda bulunmak istersem yaparım, boşadığım hanımına 
infakta bulunurum, yok bunu istemezsem yapmam." çünkü Allah bu âyet-
i kerime ile ona infakta bulunmayı benim istememe bıraktı dediler de 
bunun üzerine Allah Tealâ "Boşanan kadınların da meşru şekilde 
faydalanmaları haklarıdır." âyetini indirdi.51 

كَذَِلكişte böyle نيبي iyice açıklıyor اللَّه Allah لَكُم sizin için  
  ki akledesiniz لَعلَّكُم تَعِقلُونayetlerini آياِتِه

242) Allah ayetlerini sizin için işte böyle iyice açıklıyor ki 
akledesiniz. 

تَر َألَمgörmedin mi? واجخَر ِإلَى الَِّذين çıkanları  ِمن 
اِرِهمِديyurtlarından ٌُألُوف مهو Binlerce kişi oldukları halde  

  Allah اللَّهOnlara  لَهمDedi  فَقَاَل Ölüm korkusuylaحذَر الْموِت
  Şüphesiz ki ِإنOnları diriltti  َأحياهمSonra  ثُمÖlün موتُوا
اللَّهAllah ٍللَذُو فَض büyük lütuf sahibidir لَى النَّاِسع insanlara 

karşı لَِكنو Fakat َأكْثَر çoğu النَّاِس insanların  لَا 
ونشْكُريŞükretmezler...   

243) Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla 
yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara: "Ölün!" 
dedi, sonra onları diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı 
büyük lütuf sahibidir; fakat insanların çoğu şükretmezler. 
(*)Sûrenin ana konularından biri de indiği dönemin şartlarına uygun 
olarak müslümanlan, varlıklarını ve değerlerini korumak için savaşa 
hazırlamak ve teşvik etmektir. Bu âyette değinilen bir kıssa veya temsilden 
sonra müteakip âyette yine "Allah yolunda savaşın" emrinin gelmesi, daha 
sonra İsrâiloğulları'nın savaş karşısındaki tutumlarının anlatılması da bunu 
göstermektedir. 

  ve bilin ki واعلَموا Allah اللَِّه yolunda ِفي سِبيِل savaşınوقَاِتلُوا
َأنşüphesiz اللَّه Allah ِميعس Semîdir ِليمع Alîmdir   

244) Allah yolunda savaşın ve bilin ki, şüphesiz Allah 
Semi'(iştici)dir, Alim(bilici)'dir. 

نمkimdir قِْرضذَا الَِّذي ي verecek olan اللَّه Allaha اضقَر bir 
ödünç نًاسح Güzel اِعفَهضفَي onu artıracağı لَه Kendisi için  

 Daraltır يقِْبضAllah اللَّهda   وkat kat َأضعافًا كَِثيرةً
 Siz تُرجعونyalnız Ona  وِإلَيِه genişletir deويبسطُ

döndürüleceksiniz   
245) Allah’a -onu kendisi için kat kat artıracağı- güzel bir 
ödünç verecek olan kimdir? Allah daraltır da genişletir de. 
Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz. 
Bu âyet Ebu'd-Dahdâh hakkında nazil olmuştur. Ebu'd-Dahdâh demişti 
ki: "Ey Allah'ın elçisi, benim iki bahçem var. Birini tasadduk etsem onun 
bir benzeri bana cennette var mı? Cennette bana bir benzeri verilecek 
mi?" Hz. Peygamber (a.s): "Evet." buyurdular. O: "Ümmü'd-Dahdâh da 
benimle beraber olacak mı?" diye sordu, Efendimiz: "Evet." buyurdular. 
Onun: "Çocuğumuz da benimle beraber olacak mı?" sorusuna Efendimiz 
(a.s)'ın: "Evet." cevabı vermesi üzerine "Hanîne" adındaki en güzel 
bahçesini tasadduk etti. Ebu'd-Dahdâh, tasadduk ettiği bahçede olan 
ailesine varıp bahçenin kapısında durdu ve hanımına yaptığını haber verdi. 
Hanımı: "Yaptığın alış verişi Allah mübarek kılsın." dedi ve bahçeden çıktı 
da bahçeyi Allah'ın Resûlü (a.s)'ne teslim ettiler.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قُوموا ِللَِّه قَاِنِتني  و حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصلوِة الْوسطَى
 فَِانْ ِخفْتم فَِرجاالً اَو ركْبانا فَِاذَآ اَِمنتم فَاذْكُروا اَهللا (238)

 والَِّذين يتوفَّونَ (239)كَما علَّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ 
عا ِالَى الْحوِل غَير ِمنكُم ويذَرونَ اَزواجا وِصيةً الَزواِجِهم متا

 فُِسِهنِفى اَن لْنا فَعِفى م كُملَيع احنفَالَ ج نجراٍج فَِانْ خرِاخ
 ِكيمح ِزيزاُهللا عوٍف ورعم (240)ِمن اعتطَلَّقَاِت مِللْمو 

 ِقنيتلَى الْما عقوِف حرعاُهللا(241)ِبالْم نيبي كَذَِلك  لَكُم 
 اَلَم تر ِالَى الَِّذين خرجوا ِمن (242)اَياِتِه لَعلَّكُم تعِقلُونَ 

 وا ثُموتاُهللا م مِت فَقَالَ لَهوالْم ذَرح اُلُوف مهو اِرِهمِدي
اَحياهم ِانَّ اَهللا لَذُو فَضٍل علَى الناِس ولَِكن اَكْثَر الناِس الَ 

ونَ يكُرِبيِل اِهللا(243)شقَاِتلُوا ِفى سوآ اَنَّ اَهللا   ولَماعو 
 ِليمع ِميعا (244)سنسا حضاَهللا قَر قِْرضذَا الَِّذى ي نم 

 يقِْبض ويبسطُ وِالَيِه ترجعونَ  فَيضاِعفَه لَه اَضعافًا كَِثريةً واُهللا
(245)  
  namazı da والصلَاِة namazları علَى الصلَواِت koruyunحاِفظُوا
  Allah için ِللَِّه kaimler olun وقُوموا ortaالْوسطَى
قَاِنِتينGönülden itaat ederek   

238) Namazları koruyun, orta namazını da. Gönülden itaat 
ederek Allah için kaimler olun.  
İbn Mes'ûd ve Zeyd ibn Erkam'dan rivayete göre ise şöyle demişlerdir: 
Biz, aynen kitab ehlinin yaptığı gibi namazda iken konuşur, selâm verir, 
selâm alır, kaç rek'at kıldınız diye sorardık. Allah Tealâ "Allah'ın divanına 
tam bir huşu ve tâatle durun." âyetini indirdi de susmakla emrolunduk, 
konuşmamız yasaklandı.229 

فَِإنEğer ِخفْتُم korkarsanız الًافَِرج yaya olarak َأو veya  
  güvene kavuştuğunuz zaman فَِإذَا َأِمنتُمbinek üzerinde ركْبانًا
 ما لَمSize öğrettiği   علَّمكُمgibi  كَما Allahı اللَّهAnın فَاذْكُروا

   bilmediğiniz şeyleriكُونُوا تَعلَمونتَ
239) Eğer korkarsanız, yaya olarak veya binek üzerinde, 
güvene kavuştuğunuz zaman size bilmediğiniz şeyleri 
öğrettiği gibi Allah'ı anın. 
Düşmanla karşı karşıya bulunulduğu, fiilen savaşılmaya mâni bir hücum 
tehlikesinin bulunduğu zamanlarda (bu mânada korku halinde) cemaatle 
nasıl namaz kılınacağı öğretilmişti. Konumuz olan 239. âyette ise savaşı 
da içine alan daha geniş çerçeveli tehlike hallerinde fertlerin kendi 
başlarına namazı nasıl kılacakları anlatılmıştır. Çıkan sonuç namazın 
önemi, terkedilemez oluşu, her hal ve şartta kılınması gerektiği ve şartlar 
namazın bir kısım farzlarını ve vaciplerini yerine getirmeye müsait değilse 
mümkün olan şekilde (bazı farz ve vacipler eksik de olsa) kılınacağıdır.  

 الَِّذينونفَّوتَويölmek üzere olup da ِمنْكُم İçinizden  
ونذَريوgeriye bırakanlar ااجوَأز Eşler ًةِصيو vasiyet Etsinler  
اِجِهموِلَأزeşleri için اتَاعم faydalanmalarını ِلوِإلَى الْح bir yıla 
kadar اٍجِإخْر رغَي  çıkarılmadan فَِإن Eğer َخ نجرçıkarlarsa  

 ِفي ما  Size علَيكُمHiçbir günah  جنَاحyoktur فَلَا
لْنفَعyaptıklarından dolayı ِفي َأنفُِسِهن kendileri hakkında  ِمن َ

  Azîzdir عِزيزŞüphesiz Allah  واللَّهörfe uygun olarak معروٍف
ِكيمحHakîmdir   

240) İçinizden ölmek üzere olup da geriye eşler bırakanlar, 
eşleri için (evlerinden) çıkarılmadan bir yıla kadar 
faydalanmalarını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa, kendileri 
hakkında örfe uygun olarak yaptıklarından dolayı size 
hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah Aziz (yüce)'dir, Hakim 
(hükmeden)’dir.  

Cüz 2 – Sure 2                                               Bakara Suresi                                               Sayfa  38 



 

ى ِاسرآِئيلَ ِمن بعِد موسى ِاذْ قَالُوا ِلنِبى اَلَم تر ِالَى الْمِأل ِمن بِن
لَهم ابعثْ لَنا مِلكًا نقَاِتلْ ِفى سِبيِل اِهللا قَالَ هلْ عسيتم ِانْ 

 ِفى   اَالَّ تقَاِتلُوا قَالُوا وما لَنآ اَالَّ نقَاِتلَ كُِتب علَيكُم الِْقتالُ
خِرجنا ِمن ِدياِرنا واَبنآِئنا فَلَما كُِتب علَيِهم سِبيِل اِهللا وقَد اُ

 ِبالظَّاِلِمني ِليماُهللا عو مها ِاالَّ قَِليالً ِمنلَّووالُ تقاَلَ (246)الِْقتو 
لَهم نِبيهم ِانَّ اَهللا قَد بعثَ لَكُم طَالُوت مِلكًا قَالُوآ اَنى يكُونُ 

 لَه ةً ِمنعس تؤي لَمو هلِْك ِمنِبالْم قاَح نحنا ونلَيع لْكالْم
الْماِل قَالَ ِانَّ اَهللا اصطَفَيه علَيكُم وزاده بسطَةً ِفى الِْعلِْم 

 ِليمع اِسعاُهللا وآُء وشي نم لْكَهِتى مؤاُهللا يِم والِْجس(247)و 
قَالَ لَهو ةٌ ِمنِكينِفيِه س وتابالت كُمأِْتيلِْكِه اَنْ يةَ مِانَّ اَي مهِبين م

ربكُم وبِقيةٌ ِمما ترك اَلُ موسى واَلُ هارونَ تحِملُه الْملَِئكَةُ ِانَّ 
 ِمِننيؤم متِانْ كُن ةً لَكُمالَي (248)ِفى ذَِلك  

و Ayrıca قَاَلDedi ki ملَه Onlara مهنَِبي Nebileri ِإن Muhakkak 
ki َةآي Alameti لِْكِهم Onun mülkünün كُمْأِتيي َأن Size gelmesidir  

 ِمنBir sekinet   سِكينَةٌ ki onda vardır  ِفيِه tabutunالتَّابوتُ
كُمبرRabbinizden ٌةِقيبو kalıntılar َا تِمم كرbıraktıklarından  آُل 
  Onu taşır تَحِملُهHarun ailesinin وآُل هارونMusa ile موسى
  bunda vardır ِفي ذَِلكŞüphesiz ki  ِإنMelekler الْملَاِئكَةُ

  kimselerseniz كُنتُمEğer  ِإنSizin için  لَكُمelbette bir ayet لَآيةً
ْؤِمِنينمmü’min   

248) Ayrıca nebileri onlara dedi ki: "Muhakkak ki onun 
mülkünün alameti size tabutun gelmesidir -ki onda 
Rabbinizden bir sekinet ve Musa ile Harun ailesinin 
bıraktıklarından kalıntılar vardır. Onu melekler taşır. Eğer 
mümin kimselerseniz, şüphesiz ki bunda sizin için elbette 
bir ayet vardır. 
Tâbut: Hz. Musa'nın emri üzerine bir marangoz tarafından ahşaptan 
yapılmış, içi ve dışı altın levha ile kaplanmış sandıktır. Yahudi 
literatüründe bu sandığa ahid sandığı denilmektedir. 2,5x1,5 arşın 
ebadında (1 arşın=68 cm), yüksekliği de bir arşın kadar olan ahid 
sandığının dört tarafında dört altın halka ve taşımak için bunlara geçirilmiş 
iki sopa vardı. Tabutun içinde Tevrat'ın sayfalan yazılı malzeme, Hz. 
Mûsâ ile kardeşi Harun'dan kalan elbise, baston (asâ), sancak gibi bir 
kısım eşya (bakiye) bulunuyordu. 
Sekînet:: İslâmî kaynaklarda, "sükûnet, gönül huzuru, yüksek moral" 
mânalarında kullanılan Arapça bir kelime olarak düşünülmüştür. Buna 
göre ahid sandığının yanlarında bulunması İsrâiloğullarına moral veriyor, 
bunu uğur sayıyorlar, savaşta cesaretleri ve zafer ümitleri artıyor, ahid 
sandığı yanlarında oldukça kendilerini güven içinde hissediyorlardı. Ancak 
İbrânice'de -Arapça'daki sekine gibi-yine sözlükte "oturma, rahatlama" 
anlamına gelen- "shekhînâ" kelimesi yahudi literatüründe dinî bir terim 
olarak kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında, âyette geçen sekînet 
kelimesini yahudi kültüründeki shekhînâ teriminin özellikle yukarıda işaret 
edilen ilk anlamıyla ilişkilendirmek mümkündür. Buna göre İsrâiloğullan 
ahid sandığının bir tür ilâhî zuhur ve tecelliyi yansıttığına inanıyorlar; bu 
inanç onlara güven veriyor, morallerini yükseltiyordu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تَر َألَمgörmedin mi? لَِإِإلَى الْم ileri gelenlerini  ِنيب ِمن 
 ِإذْ  Musadan sonra ِمن بعِد موسى İsrailoğullarınınِإسراِئيَل
 Tayin  et ابعثْ Onlar لَهمNebilerine  ِلنَِبيHani demişlerdi قَالُوا
de لَنَا Bize ِلكًام Bir melik نُقَاِتْل Savaşalım ِبيِلِفي س Yolunda  
 Size علَيكُمya yazılır da  هْل عسيتُم ِإن كُِتبDemişti  قَاَل Allahاللَِّه

 وما لَنَا  Demişlerdi قَالُوا Savaşmazsanız َألَّا تُقَاِتلُوا Savaş الِْقتَاُل
 وقَدAllah   اللَِّه Yolunda ِفي سِبيِل ?niçin savaşmayalımَألَّا نُقَاِتَل
 Ve وَأبنَاِئنَا Yurtlarımızdan ِمن ِدياِرنَا uzaklaştırıldıkُأخِْرجنَا

çocuklarımızdan ا كُِتبفَلَم yazıldığında ise  ِهملَيع Onlara   
  pek azıِليلًا قَ müstesna ِإلَّا yüz çevirdiler تَولَّوا Savaşالِْقتَاُل
مِمنْهOnlardan و  Şüphesiz اللَّهAllah ِليمع çok iyi bilendir  

ِبالظَّاِلِمينzalimleri   
246) Musa’dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini 
görmedin mi? Hani onlar nebilerine: “Bize bir melik tayin 
et de Allah yolunda savaşalım" demişlerdi. "Ya savaş size 
yazılır da savaşmazsanız?” demişti. Onlar: “Niçin Allah 
yolunda savaşmayalım? Ayrıca yurtlarımızdan ve 
çocuklarımızdan uzaklaştırıldık." Demişlerdi. Savaş onlara 
yazıldığında ise -onlardan pek azı müstesna- yüz çevirdiler. 
Şüphesiz Allah, zalimleri çok iyi bilendir. 
(*)Olayın tarihi ve şahıslarının isimleri değil, kendisinin önemli olduğu; 
ibret, olup bitende bulunduğu için "(Musa'dan sonra İsrâiloğullan'na 
gönderilen) peygamberlerden biri" denilip isim verilmemiştir. Hz. Mûsâ 
zamanında ayrıca hükümdarlar yoktu; tsrâiloğullan'nın siyasî lideri, devlet 
başkanı Hz. Mûsâ idi. Ancak onun zamanında yaşayanlar, hükümdar- 
peygamberin manevî gücünden ve bereketinden yararlanacak, peşine 
düşerek cihada katılacak yerde "Sen ve rabbin gidin savaşın; biz burada 
oturacağız" demeyi tercih etmişlerdi. 

و de قَاَلDedi ملَه Onlara مهنَِبي Nebileri ِإن Şüphesiz ki  
اللَّهAllah َثعب قَد göndermiştir لَكُم Size َطَالُوت Talutu  
  Olur ki يكُونNasıl  َأنَّى Dediler قَالُوا Melik olarakمِلكًا
لَهOnun لْكالْم Mülk نَالَيع Bizim üzerimize ننَحو Biz ُّقَأح daha 

layığız لِْكِبالْم Mülke ِمنْه Ondan َْؤتي لَمو ve ona 
verilmemiştir de ًةعس genişliği اِلالْم ِمن Mal قَاَل Dedi ki  

ِإنMuhakkak ki اللَّه Allah طَفَاهاص Onu seçti de كُملَيع Sizin 
üzerinize هادزو Onun artırdı ًطَةسب Gücünü ِفي الِْعلِْم ilimce  

  Mülkünü ملْكَهVerir  يْؤِتي Allah واللَّهve vücutça والِْجسِم
نمkimseye شَاءي Dilediği و  Şüphesiz اللَّهAllah اِسعو Vasîdir  
ِليمعAlîmdir   

247) Nebileri de onlara: "Şüphesiz ki Allah size melik 
olarak Talut'u göndermiştir." Dedi. "Bizim üzerimize 
mülk nasıl onun olur ki biz mülke ondan daha layığız ve 
ona mal genişliği de verilmemiştir" dediler. Dedi ki: 
"Muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize seçti de onun 
ilimce ve vücutça gücünü artırdı." Allah mülkünü dilediği 
kimseye verir, şüphesiz Allah Vasi'dir, Alim’dir. 
(*)Peygamberleri onlara Tâlût'un (Saul) Allah tarafından hükümdar 
olarak tayin edildiğini bildirince buna iki sebeple itiraz ettiler: 
a) Tâlût uzun boylu, yiğit bir halk çocuğu idi, İsrâiloğullarının ileri 
gelenlerinden, hükümdar çıkması beklenen ailelerinden değildi. Onların 
anlayışına göre böyle aileler dururken bir halk çocuğu hükümdar 
olamazdı; bu makama o değil topluluğun iteri gelenleri lâyık idiler.  
b) Tâlût zengin değildi; onlara göre hükümdar olacak şahıs aynı zamanda 
zengin olmalıydı. 
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  ve ordusuyla وجنُوِدِه Calut ِلجالُوتَ karşılaştıklarındaولَما برزوا

  üzerimize علَينَا yağdırَأفِْرغْ Rabbimiz ربنَا dedilerقَالُوا
 Bize وانْصرنَا ayaklarımıza َأقْدامنَا Sebat ver وثَبتْ sabırصبرا

yardım et لَىع karşı ِمالْقَو topluluğuna الْكَاِفِرين kâfirler   
250) Calut ve ordusuyla karşılaştıklarında: "Rabbimiz, 
üzerimize sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver ve kafirler 
topluluğuna karşı bize yardım et" dediler. 
(*)Filistiler güçlü bir düşmandı, başlarında da Câlût (Golyat) isimli çok iri 
ve güçlü bir savaşçı kumandanları vardı. İsrâiloğulları ordusu düşmana 
yaklaşınca her zaman olduğu gibi korku ve gevşeme alâmetleri ortaya 
çıktı. Aralarında sayılan az da olsa imanları ve cesaretleri güçlü mücahidler 
de vardı. Bunlar iki tedbire başvurarak ordunun moralini yükseltmeye 
çalıştılar: a) Savaş tarihinden yararlandılar; zaferin her zaman sayıca üstün 
olanlara değil, maddî ve manevî şartlarına haiz olanlara ait olduğunu 
hatırlattılar, b) Allah yolunda savaşanların O'nun yardımına mazhar 
olacaklannı ummaları gerektiğini hatırlattılar. Ayrıca sabır ve sebat 
vermesi için Allah'a niyazda bulundular. Bu dua aynı zamanda direnme ve 
sebat gösterme konusunda bir telkin mahiyetinde idi. 

موهمزفَهNihayet onları bozguna uğrattılar ِبِإذِْن İzniyle  
  Calutu جالُوتَ Davud da داوودÖldürdü  وقَتََل Allahınاللَِّه
آتَاهوda ona verdi اللَّه Allah لْكالْم Mülk َةالِْحكْمو ve hikmet  
هلَّمعوAyrıca ona öğretti شَاءا يِمم dilediği şeyleri لَالَوو Eğer 

olmasaydı فْعد def etmesi اللَِّه Allahın النَّاس İnsanların  
مهضعبbir kısmını ٍضعِبب Bir kısmıyla ْتدلَفَس fesada uğrardı  
ضالَْأرyeryüzü لَِكنو Fakat اللَّه Allah ذُو sahibidir ٍلفَض lütuf  

الَِمينلَى الْععalemlere karşı   
251) Nihayet Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. 
Davud da Calut'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet 
verdi. Ayrıca ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın, 
insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmasaydı 
yeryüzü fesada uğrardı. Fakat Allah alemlere karşı lütuf 
sahibidir. 
(*)Allah da onların bu dualarını kabul etti ve O'nun yardım ve desteğiyle 
Câlût'un ordusunu hezimete uğrattılar. Düşmanlar çok kalabalık 
olmalarına rağmen mağlup oldu. Tâlût'la beraber mü'minler ordusu içinde 
bulunan Dâvud, küfrün başı Câlût'u öldürdü ve ordusu dağıldı.  Allah, 
Dâvud (a.s.)'a hükümdarlık ve peygamberlik verdi ve dilediği faydalı 
ilimleri ona öğretti. Tâlût, Câlût'u öldürdüğü takdirde Dâvud (a.s.)'a kızını 
vereceğini, malını onunla bölüşeceğini ve hükümdarlık işinde onu yanma 
yardımcı alacağını vadetmişti. Tâlût bu sözünü tuttu. Daha sonra, Allah'ın 
kendisine ihsan ettiği peygamberlik nimeti ile birlikte hükümdarlık  
Dâvud (a.s.)'a geçti. Eğer yüce olan Allah, kötülerin kötülüklerini iyilerin 
yaptığı cihad ile defetmeseydi, hayat fesada uğrardı. Zira şer galip gelse, 
her taraf harap ve helak olurdu. Lâkin Allah, bütün insanlığa lütuf ve 
keremi ile muamele eder. Şerre asla üstünlük ve galebe imkanı veremz. 

ِتلْكİşte bunlar ُاتآي ayetleridir اللَِّه Allahın انَتْلُوه Onları 
okuyoruz كلَيع sana ِّقِبالْح hak ile ِإنَّكو Muhakkak sen  
ِلينسرالْم لَِمنgönderilenlerdensin   

252) İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak ile 
okuyoruz. Muhakkak sen gönderilenlerdensin. 
(*)Ya Muhammed! İsraîloğullarının başına gelen, sana anlattığımız bu 
hayret verici iş ve kıssalar, Allah'ın Cebrail vasıtasıyle sana hak olarak   
vahyettiği mucize ve gayb haberleridir. Ya Muhammed! Sen Allah'ın 
davetini tebliğ için gönderdiği peygamberlerdensin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نٍر فَمهِبن ِليكُمتبم وِد قَالَ ِإنَّ اللَّهنِبالْج لَ طَالُوتا فَصفَلَم
مطْعي لَم نمي وِمن سفَلَي هِمن ِربش فراغْت ني ِإلَّا مِمن هفَِإن ه

 الَِّذينو وه هزاوا جفَلَم مهِإلَّا قَِليلًا ِمن هوا ِمنِربِدِه فَشفَةً ِبيغُر
 وِدِه قَالَ الَِّذيننجو الُوتِبج موا الْيقَالُوا لَا طَاقَةَ لَن هعوا منآم

قُو اللَِّه كَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن يظُنونَ أَنهم ملَا
 اِبِرينالص عم اللَّهوِدِه  )249(اللَِّه ونجو الُوتوا ِلجزرا بلَمو

قَالُوا ربنا أَفِْرغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَوِم 
فَهزموهم ِبِإذِْن اللَِّه وقَتلَ داوود جالُوت  )250(كَاِفِرين الْ

وآتاه اللَّه الْملْك والِْحكْمةَ وعلَّمه ِمما يشاُء ولَولَا دفْع اللَِّه 
الناس بعضهم ِببعٍض لَفَسدت الْأَرض ولَِكن اللَّه ذُو فَضٍل 

ِتلْك آيات اللَِّه نتلُوها علَيك ِبالْحق  )251(عالَِمني علَى الْ
 ِلنيسرالْم لَِمن كِإن252(و(  

 Dedi قَاَل ordularla ِبالْجنُوِد Talut طَالُوتُ ayrıldığındaفَلَما فَصَل
ki: ِإن Şüphesiz اللَّه Allah تَِليكُمبم Sizi imtihan edecektir  
  Ondan ِمنْهİçerse  شَِربKim  فَمنBir nehirle ِبنَهٍر
سفَلَيdeğildir ِمنِّي Benden نمو Kim de همطْعي لَم Onu 

tatmazsa فَِإنَّه Şüphesiz o  ِمنِّي bendendir ِإلَّاdışında نم Kim 
de فاغْتَر Aldığı ًفَةغُر َBir avuç ِدِهِبي eliyle َوا فَشِربİçtiler  
ِمنْهOndan ِإلَّا müstesna قَِليلًا pek azı مِمنْه İçlerinden  افَلَم 

هزاوجNihayet onu geçince وه O نُواآم الَِّذينو Ve iman 
edenler هعم beraberindeki قَالُوا Dediler ki لَا yoktur  َطَاقَة 

 Ve ordularına وجنُوِدِه Calutالُوتَ ِبجbugün  الْيومgücümüz لَنَا
karşı قَاَل Dediler ظُنُّوني الَِّذين Kesin olarak inananlar ise  مَأنَّه 
  Topluluk ِمن ِفَئٍة Nice كَمAllaha  اللَِّه kavuşacaklarınaملَاقُو
  çok olan كَِثيرةً topluluğu ِفَئةً yenmiştir غَلَبتْ Az olanقَِليلٍَة
  beraberdir معAllah اللَّهçünkü   وAllahın  اللَِّه izni ileِبِإذِْن

اِبِرينالصsabredenlerle   
249) Talut ordularla ayrıldığında dedi ki: "Şüphesiz Allah 
sizi bir nehirle imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden 
değildir; kim de -eliyle bir avuç aldığı dışında- onu tatmazsa 
şüphesiz o bendendir." -İçlerinden pek azı müstesna- ondan 
içtiler. Nihayet o ve beraberindeki iman edenler onu 
geçince dediler ki: "Bugün Calut ve ordularına karşı 
gücümüz yoktur." Allah'a kavuşacaklarına kesin olarak 
inananlar ise: "Nice az olan topluluk Allah’ın izniyle çok 
olan topluluğu yenmiştir; çünkü Allah sabredenlerle 
beraberdir..” dediler. 
Allah'a dosdoğru inanan bir lider ya da kumandan, bütün çarelere 
başvurup savaş düzenine kendini hazırlayınca artık büyük bir ümit ve 
güvenle, sarsılmayan bir inançla hedefine doğru ilerler. Kuvvet ve 
kudretin, başarı ve zaferin Allah'a ait olduğunu bilir. Bütün önlemleri 
aldıktan sonra el kaldırıp ordusuyla birlikte duâ eder, yardım ister. Bu 
arada samimi olan, hakk'a gönülden inanan askerlerini iyice tanımak için 
onları günün şartlarına göre bazı denemelerden geçirir. Böylece asıl 
kuvvetini belirlemiş olur. Bu ölçü, ya da vasıfta olan bir sultan, 
peygamber vârisi sayılır. Tarihte bu metotla yola çıkan sultanlar vardır, 
hepsi de zaferden zafere koşmuş, hem İslâm'ın, hem milletinin yüzünü 
güldürmüştür. Tarık b. Ziyadlar, Alpaslanlar, Selahattinler, Fatihler, 
Yavuzlar ve Kanuniler bunlardan  bir kaçıdır. Allah, yeryüzünün düzeni 
bozulmasın ve bozgunculuk çıkarmak isteyenler başıboş bırakılmasın diye 
insanların şer ve fitnesini yine insanlarla savmaktadır. Bu, milletler 
hakkında sürüp giden ilâhî sünnetlerden biridir. 
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 فَعرو اللَّه كَلَّم نم مهٍض ِمنعلَى بع مهضعا بلْنلُ فَضسالر ِتلْك
أَياِت ونيالْب ميرم نى ابا ِعيسنيآتاٍت وجرد مهضعوِح بِبر اهند

الْقُدِس ولَو شاَء اللَّه ما اقْتتلَ الَِّذين ِمن بعِدِهم ِمن بعِد ما 
 كَفَر نم مهِمنو نآم نم مهلَفُوا فَِمنتاخ لَِكنو اتنيالْب مهاَءتج

ياأَيها  )253(علُ ما يِريد ولَو شاَء اللَّه ما اقْتتلُوا ولَِكن اللَّه يفْ
الَِّذين آمنوا أَنِفقُوا ِمما رزقْناكُم ِمن قَبِل أَنْ يأِْتي يوم لَا بيع ِفيِه 

اللَّه لَا ِإلَه  )254(ولَا خلَّةٌ ولَا شفَاعةٌ والْكَاِفرونَ هم الظَّاِلمونَ 
ومالْقَي يالْح واِت ِإلَّا هاوما ِفي السم لَه مولَا نةٌ وِسن ذُهأْخلَا ت 

 نيا بم لَمعِإلَّا ِبِإذِْنِه ي هدِعن فَعشذَا الَِّذي ي نِض ما ِفي الْأَرمو
أَيِديِهم وما خلْفَهم ولَا يِحيطُونَ ِبشيٍء ِمن ِعلِْمِه ِإلَّا ِبما شاَء 

يه السماواِت والْأَرض ولَا يئُوده ِحفْظُهما وهو وِسع كُرِس
 ِظيمالْع ِلي255(الْع(  ِمن دشالر نيبت يِن قَدِفي الد اهلَا ِإكْر

الغي فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللَِّه فَقَد استمسك ِبالْعروِة 
  )256(لَا انِفصام لَها واللَّه سِميع عِليم الْوثْقَى 

255) Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Hayy 
(diri)’dır, Kayyum (ayakta)’dur. O’nu ne bir uyuklama tutar 
ne de bir uyku. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni 
olmaksızın O’nun katında kim şefaat edebilir? Onların 
önlerinde ve arkalarında olanı bilir. O'nun ilminden 
dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. O’nun 
kürsüsü, gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onların muhafazası 
O'na ağır gelmez. Şüphesiz O Aliyy (ulu)'dir, Azim 
(büyük)’dir. 

 İyice تَبينŞüphesiz  قَدdinde  ِفي الديِن zorlama ِإكْراهyoktur لَا
ayrılmıştır شْدالر doğruluk الغَي ِمن sapıklıktan نفَم Artık kim  

كْفُريtekfir edip ِبالطَّاغُوِت Tağutu ْؤِمنيو iman ederse  
 bir kulba ِبالْعروِة yapışmıştır استَمسكMuhakkak  فَقَدAllaha ِباللَِّه

 Şüphesiz  وkopması olmayan  لَا انِفصام لَها sapasağlam الْوثْقَى
اللَّهAllah ِميعس Semidir ِليمع Alimdir    

256) Dinde zorlama yoktur. Şüphesiz doğruluk sapıklıktan 
apaçık iyice ayrılmıştır. Artık kim tağutu53 tekfir edip 
Allah'a iman ederse muhakkak kopması olmayan 
sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Şüphesiz Allah Semi 
(işitici)'dir, Alim (bilici)’dir. 
Yüce Allah'ın, "Dinde zorlama yoktur." buyruğu Ensar'dan Salim 
oğullarına mensup el-Husayn adında bir kişi hakkında nazil olmuştur. 
Bunun Hıristiyan olmuş iki oğlu vardı. Kendisi de Müslümandı. 
Resulullah (a.s)'a, "Ben bunları İslâm'a girmek üzere zorlayayım mı? 
Çünkü bunlar Hıristiyanlıktan başka bir dine bağlanmayı kabul 
etmiyorlar" demişti. Yüce Allah da bunun üzerine bu ayet-i kerimeyi 
indirdi. Bir diğer rivayete göre bunları İslâm'a girmeye zorlamış, 
Resulullah (a.s)'ın huzuruna gelip davalaşmışlardı. Babaları, "Ey Allah'ın 
Resulü, benim bir parçam olan (çocuklarını) ben göre göre cehenneme mi 
girsin?" demiş ve bu ayet-i kerime nazil olunca onları serbest bırakmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِتلْكİşte o ُلسالر Resuller ki لْنَافَض üstün kıldık مهضعب bir 
kısmını ٍضعلَى بع bir kısmına مِمنْه Onlardan  نم 

كَلَّمKendisiyle konuştuğu اللَّه Allahın فَعرو yükseltmiştir  
مهضعبbazısını da اٍتجرد derecelerle نَاآتَيو verdik ىِعيس İsaya 

da ناب oğlu ميرم Meryemeنَاِتيالْب apaçık deliller نَاهدَأيو Ve 
onu destekledik ِس ِبوِح الْقُدرRuhul-Kudüs ile  لَوو 

شَاءdileseydi اللَّه Allah ا اقْتَتََلم Öldürmezlerdi  ِمن الَِّذين 
ِدِهمعبOnlardan sonrakiler متْهاءا جِد معب ِمن Kendilerine 

geldikten sonra ُنَاتيالْب apaçık deliller لَِكنو Ancak  
  kimi منBöylece onlardan  فَِمنْهمİhtilafa düştüler اخْتَلَفُوا
نآمİman etti نم مِمنْهو Kimi de كَفَر küfre girdi  لَوو 
شَاءdileseydi اللَّه Allah ا اقْتَتَلُوام birbirlerini öldürmezlerdi  
لَِكنوFakat اللَّه Allah ُلفْعي yapar ِريدا يم dilediğini   

253) İşte o Resuller ki biz bir kısmını bir kısmına üstün 
kıldık. Onlardan, Allah'ın kendisiyle konuştuğu vardır. 
Bazısını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya 
da apaçık deliller verdik ve onu Ruhu'l-Kudüs ile 
destekledik. Allah dileseydi onlardan sonrakiler kendilerine 
apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. 
Ancak ihtilafa düştüler; böylece onlardan kimi iman etti, 
kimi de küfre girdi. Allah dileseydi birbirlerini 
öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar. 

هاَأيايEy نُواآم الَِّذين iman edenler َأنِفقُوا İnfak edin  اِمم 
قْنَاكُمزرSize rızık olarak verdiklerimizden  ِل َأنقَب ِمن 
ْأِتييgelmeden önce موي Gün لَا olmadığı عيب hiçbir alışverişin 
 ve hiçbirفَاعةٌ ولَا شَ hiçbir dostluğun ولَا خُلَّةٌ içinde ِفيِه

şefaatin ونالْكَاِفرو Kâfirler مه ta kendileridir  
ونالظَّاِلمzalimlerin   

254) Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun 
ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size rızık 
olarak verdiklerimizden infak edin. Kafirler, zalimlerin ta 
kendileridir. 
(*)Ey mü'minler! Allah'ın size lütfetmiş olduğu maldan O'nun yolunda 
harcayın. Zekatı verin. Hayır, iyilik ve salih amel işleyerek malınızı 
harcayın. O korkunç gün gelmeden bütün bunları yapın. Zira o gün, 
alışveriş yapıyormuş gibi hiçbir malı kendiniz için bir fidye olarak 
veremiyeceksiniz. 

اللَّهAllah لَا Olmayandır ِإلَه İlah ِإلَّا başka وه kendisinden  
يالْحHayydır ومالْقَي Kayyumdur لَا ne تَْأخُذُه Onu tutar ٌِسنَة bir 

uyuklama لَاو ne de منَو uyku لَه Onundur  ا ِفيم 
 ذَا  Kim منve yerde ne varsa  وما ِفي الَْأرِض göklerdeالسماواِت
شْفَعالَِّذي يşefaat edebilir?هِعنْد Onun katında ِإلَّا ِبِإذِْنِه İzni 

olmaksızın لَمعي bilir ِديِهمَأي نيا بم Onların önlerinde  امو 
مخَلْفَهve arkalarında olanı ِحيطُونلَا يو kavrayamazlar  
 ِإلَّا ِبما  Onun ilminden ِمن ِعلِْمِه Hiçbir şeyiِبشَيٍء
شَاءdilediğinden başka ِسعو kuşatmıştır هِسيكُر Onun kürsisi  

  ve Ona ağır gelmez ولَا يُئودهve yeri  والَْأرضgökleri السماواِت
  Aliyydir الْعِليO هوŞüphesiz   وOnların muhafazası ِحفْظُهما
ِظيمالْعAzimdir   
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َأو Ya daكَالَِّذي  gibisini kiرم  uğradı daٍةيلَى قَرع  bir kasabaya 
ِهيو o kimseٌةخَاِوي  duvarlarıاوِشهرلَى عع  çatıları üstüne 

çökmüşقَاَل  dediَأنَّى  nasılِييحي  diriltecek?ِذِهه  burayıاللَّه  
Allahدعب  sonraاِتهوم  ölümündenاتَهفََأم  onu ölü bıraktıاللَّه  
Allahَِماَئة  yüzاٍمع  yılثُم  Sonraثَهعب  dirilterekقَاَل  dediكَم  Ne 
kadarَلَِبثْت  kaldın?قَاَل  Dediُلَِبثْت  kaldımاموي  Bir günَأو  veya 

بضع bir kısmıٍموي  gününقَاَل  Buyurdu kiْلب  Hayır!َلَِبثْت  
kaldınَِماَئة  Yüzاٍمع  seneفَانظُر  bak!اِمكِإلَى طَع  yiyeceğine 
اِبكشَرو ve içeceğineنَّهتَسي لَم  Hiç bozulmamışانظُرو  bak ِإلَى 
اِركِحم Bir de eşeğineلَكعِلنَجو  Seni kılmamız içinًةآي  ayet 
(delil)ِللنَّاِس  insanlaraانظُرو  bak!ِإلَى الِْعظَاِم  Kemiklereَفكَي  
nasılاهنُنِشز  Onları kaldırıyorثُم  sonra daاوهنَكْس  ona 

giydiriyoruz!املَح  etافَلَم  Artıkنيتَب  apaçık belli oluncaلَه  
kendisineَاَل ق dediلَمَأع  Biliyorum kiاللَّه َأن  şüphesiz Allah 
 !kadirdir  قَِديرşeye  شَيٍءher علَى كُلِّ

259) Ya da o kimse gibisini ki duvarları, çatıları üstüne 
çökmüş bir kasabaya uğradı da: “Allah burayı ölümünden 
sonra nasıl diriltecek?” dedi. Bunun üzerine Allah onu yüz 
yıl ölü bıraktı. Sonra dirilterek: “Ne kadar kaldın?" 
buyurdu. O: "Bir gün veya günün bir kısmı kaldım" dedi. 
Buyurdu ki: "Hayır. Yüz sene kaldın; buna rağmen 
yiyeceğine ve içeceğine bak hiç bozulmamış. Bir de eşeğine 
bak! Seni insanlara ayet (delil) kılmamız için (böyle yaptık) 
kemiklere bak, onları nasıl kaldırıyor, sonra da ona et 
giydiriyoruz” Artık kendisine apaçık belli olunca: 
"Biliyorum ki, şüphesiz Allah her şeye kadirdir” dedi. 
Bu, ikinci kıssa olup, Allah onu, hidâyetini murat ettiği kimseler için bir 
darb-ı mesel olarak getirmiştir. "Yahut evlerinin duvarları tavanları 
üzerine çökerek alt üst olmuş bir kasabaya uğrayan kimsenin halini 
bilmiyor musun? Burası, Buhtunnasr'ın yıkmış olduğu Beyt-i Makdis 
kasabasıdır. O salih adam şöyle dedi: Bu şehir, harap olup yıkıldıktan 
sonra, acaba Allah burayı nasıl diriltecek? Bu adam meşhur görüşe göre 
Uzeyr (a.s.) idi. O, bu sözleri, Allah'ın kudretini ve yıkılıp harap olmuş bu 
şehrin durumu karşısındaki şaşkınlığını ifâde etmek için söylemişti. 
Kendisi bu şehirden geçerken eşeğine binmişti. Allah bu soruyu soran zâtı 
öldürdü ve yüz sene ölü olarak kaldı. Sonra Allah kudretinin kemalini 
göstermek için onu diriltti, Rabbi melek vasıtasıyla ona: "Bu durumda ne 
kadar kaldın" diye sordu. O da: "Birgün" diye cevap verdi. Sonra 
çevresine baktı. Güneşin batmadığını görünce: Veya bir günden de az 
kaldım" dedi.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الَِّذينوِر واِت ِإلَى النالظُّلُم ِمن مهِرجخوا ينآم الَِّذين ِليو اللَّه
الن ِمن مهونِرجخي الطَّاغُوت مهاؤِليوا أَواِت كَفَروِر ِإلَى الظُّلُم

أَلَم تر ِإلَى  )257(أُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 
 اِهيمرِإذْ قَالَ ِإب لْكالْم اللَّه اهِه أَنْ آتبِفي ر اِهيمرِإب اجالَِّذي ح

أُِميتِيي وا أُحقَالَ أَن ِميتيِيي وحي الَِّذي يبفَِإنَّ ر اِهيمرقَالَ ِإب 
 ِهتِرِب فَبغالْم ا ِمنِرِق فَأِْت ِبهشالْم ِس ِمنمأِْتي ِبالشي اللَّه

 الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهلَا ي اللَّهو كَالَِّذي  )258(الَِّذي كَفَر أَو
أَنى يحِيي هِذِه مر علَى قَريٍة وِهي خاِويةٌ علَى عروِشها قَالَ 

اللَّه بعد موِتها فَأَماته اللَّه ِمائَةَ عاٍم ثُم بعثَه قَالَ كَم لَِبثْت قَالَ 
لَِبثْت يوما أَو بعض يوٍم قَالَ بلْ لَِبثْت ِمائَةَ عاٍم فَانظُر ِإلَى 

لَى ِحماِرك وِلنجعلَك آيةً طَعاِمك وشراِبك لَم يتسنه وانظُر ِإ
ِللناِس وانظُر ِإلَى الِْعظَاِم كَيف ننِشزها ثُم نكْسوها لَحما فَلَما 

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع أَنَّ اللَّه لَمقَالَ أَع لَه نيب259(ت(  
اللَّه Allah'tırِليو  velisiنُواآم الَِّذين  İman edenlerinمهخِْرجي  

onları çıkarırاِتالظُّلُم ِمن  karanlıklardanِإلَى النُّوِر  nura الَِّذينو 
 tağuttur  الطَّاغُوتvelileri iseُ  َأوِلياُؤهمKafirlerin كَفَروا

مونَهخِْرجي onları çıkarırlar النُّوِر ِمن  nurdanاِتِإلَى الظُّلُم  
karanlıklaraلَِئكُأو  İşteابحَأص  halkıdırالنَّاِر  ateşمه  onlarاِفيه  

Oradaونخَاِلد  sürekli kalıcıdırlar  
257) İman edenlerin velisi Allah'tır; onları karanlıklardan 
nura çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur; onları nurdan 
karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar ateş halkıdır. Orada 
sürekli kalıcıdırlar. 

تَر َألَم görmedin mi?اجِإلَى الَِّذي ح  tartışanıاِهيمرِإب  İbrahim ile 
  الْملْكAllah’ın  اللَّهvermesi ile  َأن آتَاهRabbi hakkında ِفي ربِه

kendisine mülkِإذْ قَاَل  Dediği zamanِإ اِهيمرب İbrahimيبر  
Rabbimِييحالَِّذي ي  diriltenو  veُِميتي  öldürendirقَاَل  demişti 

 dedi de  قَاَل?!öldürürüm  ُأِميتveُ  وdiriltir  ُأحِييben de َأنَا
اِهيمرِإب İbrahimفَِإن  Muhakkakاللَّه  Allahْأِتيي  getiriyorِسِبالشَّم  

güneşiشِْرِقالْم ِمن  doğudanافَْأِت ِبه  sen de onu getirsene! ِمن 
  واللَّهo kafir  الَِّذي كَفَرşaşırıp kaldı  فَبِهتbatıdanَ الْمغِْرِب

Doğrusu Allahِديهلَا ي  hidayete erdirmezمالْقَو  topluluğunu 
الظَّاِلِمين zalimler 

258) Allah’ın kendisine mülk vermesi ile Rabbi hakkında 
İbrahim ile tartışanı görmedin mi? İbrahim: “Rabbim 
dirilten ve öldürendir." Dediği zaman: “Ben de diriltir ve 
öldürürüm” demişti. İbrahim: “Muhakkak Allah güneşi 
doğudan getiriyor sen de onu batıdan getirsene" dedi de o 
kafir şaşırıp kaldı. Doğrusu Allah zalimler topluluğunu 
hidayete erdirmez. 
(*)Hz. İbrahim ile tartışan kimse Numruz b. Kûş b. Ken'an b. Sam b. 
Nuh'tur. Zamanının hükümdarı, Hz. İbrahim'i atmak üzere ateş yakan ve 
sivrisinek ile ölümü gerçekleşen kimsedir. Bu, İbn Abbas, Katade, 
Mücahid, er-Rabi', es-Süddî, İbn İshak, Zeyd b. Eşlem ve başkalarının da 
görüşüdür.230 
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 ِمنؤت لَمى قَالَ أَوتوِي الْمحت فأَِرِني كَي بر اِهيمرِإذْ قَالَ ِإبو
مِئن قَلِْبي قَالَ فَخذْ أَربعةً ِمن الطَّيِر فَصرهن قَالَ بلَى ولَِكن ِليطْ

 كأِْتيني نهعاد ًءا ثُمزج نهٍل ِمنبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كِإلَي
 ِكيمح ِزيزع أَنَّ اللَّه لَماعا ويعنِفقُونَ  )260(سي ثَلُ الَِّذينم

سِبيِل اللَِّه كَمثَِل حبٍة أَنبتت سبع سناِبلَ ِفي كُلِّ أَموالَهم ِفي 
 ِليمع اِسعو اللَّهاُء وشي نِلم اِعفضي اللَّهٍة وبلٍَة ِمائَةُ حبنس

الَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِفي سِبيِل اللَِّه ثُم لَا يتِبعونَ ما  )261(
منا ولَا أَذًى لَهم أَجرهم ِعند ربِهم ولَا خوف علَيِهم ولَا أَنفَقُوا 

قَولٌ معروف ومغِفرةٌ خير ِمن صدقٍَة  )262(هم يحزنونَ 
 ِليمح غَِني اللَّها أَذًى وهعبتوا لَا  )263(ينآم ا الَِّذينهاأَيي

دِطلُوا صباِس تِرئَاَء الن الَهم نِفقالْأَذَى كَالَِّذي يو نِبالْم قَاِتكُم
 ابرِه تلَياٍن عفْوثَِل صكَم ثَلُهِم الْآِخِر فَموالْيِباللَِّه و ِمنؤلَا يو
فَأَصابه واِبلٌ فَتركَه صلْدا لَا يقِْدرونَ علَى شيٍء ِمما كَسبوا 

  )264(للَّه لَا يهِدي الْقَوم الْكَاِفِرين وا
 daha  خَيرve bağışlama  ومغِْفرةGüzelٌ  معروفbir sözٌ قَوٌل

hayırlıdırقٍَةدص ِمن  bir sadakadanاهعتْبي  ardındanَأذًى  eziyetle 
gelenاللَّهو  Şüphesiz Allahغَِني  Ğaniyy'dirِليمح  Halim'dir 

263) Güzel bir söz ve bağışlama, ardından eziyetle gelen bir 
sadakadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Allah Ğaniyy 
(zengin)'dir, Halim (yumuşak)'dir. 

 boşa çıkarmayın  لَا تُبِطلُوا!iman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
قَاِتكُمدص sadakalarınızıنِبالْم  başa kakmakو  veالَْأذَى  eziyet 

etmek suretiyleكَالَِّذي  kimse gibiُنِفقي  infak edenالَهم  Malını 
ِرَئاء gösteriş içinالنَّاِس  insanlaraْؤِمنلَا يو  iman etmeyenِباللَِّه  

Allah'a daِم الْآِخِروالْيو  ahiret gününe deثَلُهفَم  Onun durumu 
  علَيِهkaypak bir kayanın  صفْواٍنdurumu gibidir كَمثَِل

üzerindeابتُر  toprak bulunanهابفََأص  ona isabet etmesiyle 
 لَا  dümdüz  صلْداonu bıraktığı  فَتَركَهbir yağmurun واِبٌل

ونقِْدري elde edemezler.ٍءلَى شَيع  hiçbir şeyوابا كَسِمم  
Kazandıklarındanاللَّهو  Doğrusu Allahِديهلَا ي  hidayete 

erdirmezمالْقَو  topluluğunuالْكَاِفِرين  kafirler 
264) Ey iman edenler! Malını insanlara gösteriş için infak 
eden ve Allah'a da ahiret gününe de iman etmeyen kimse 
gibi sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle 
boşa çıkarmayın. Onun durumu, üzerinde toprak bulunan 
ve şiddetli bir yağmurun ona isabet etmesiyle onu dümdüz 
bıraktığı kaypak bir kayanın durumu gibidir. 
Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Doğrusu Allah 
kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. 
(*)Nefs terbiyesinden uzak, ruhunu ihmâl etmiş ve kendini çevresine 
beğendirme hevesine kapılmış, bu yüzden gösteriş hastalığına tutulmuş 
kişilerden söz edildi. Bu gibilerde sağlam bir imân, kâmil bir irfan kökleş 
mediği için hayatları boyunca iki büyük günah ve gizli şirkin havasında 
dönüp dolaştıklarına dikkatler çekildi. Onlar yaptığı iyiliği başa kakar, 
gönül incitir; ortaya koyduğu harcama ile halkın övgüsünü kazanmağa 
çalışırlar.  
 
 
 
 
 

 bana  َأِرِنيRabbim  ربİbrahim  ِإبراِهيمdemişti  قَاَلHani وِإذْ
gösterَفكَي  nasılِيتُح  dirilttiğiniتَىوالْم  ölüleriقَاَل  buyurunca 

تُْؤِمن لَمَأو Yoksa inanmadın mı?قَاَل  Demiştiلَىب  Hayırلَِكنو  
fakatِئنطْمِلي  mutmain olması içinقَلِْبي  kalbiminقَاَل  

buyurmuştuْفَخُذ  tutًةعبَأر  dörtِرالطَّي ِمن  kuşنهرفَص  onları 
alıştırكِإلَي  kendineثُم  sonraْل اعج koyلَىع  üzerineِّكُل  her 
  ادعهنArdından  ثُمbir parça  جزءاonlardan  ِمنْهنdağın جبٍل

onları çağırْأِتينَكي  sana geleceklerdirايعس  uçarakلَماعو  Bil ki 
اللَّه َأن şüphesiz Allahِزيزع  Aziz’dir,ِكيمح  Hakim’dir   

260) Hani İbrahim: "Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana 
göster" demişti. "Yoksa inanmadın mı? “ buyurunca: 
“Hayır (inandım), fakat kalbimin mutmain olması için" 
demişti. "Dört kuş tut, onları kendine alıştır; sonra her 
dağın üzerine onlardan bir parça koy. Ardından onları 
çağır; (hızlı bir şekilde) uçarak sana geleceklerdir. Bil ki 
şüphesiz Allah Aziz (şerefli)’dir, Hakim (hükmeden)’dir” 
buyurmuştu. 

 ِفي Mallarını  َأموالَهمinfak edenlerin  الَِّذين ينِفقُونdurumu مثَُل
 bitiren  َأنْبتَتtohumaْ  حبٍةbenzer  كَمثَِلAllah  اللَِّهyolunda سِبيِل
عبس yediنَاِبَلس  başakِِّفي كُل  herلٍَةنْبس  başaktaُِماَئة  yüzٍةبح  

tohumاللَّهو  Böylece Allahُاِعفضي  kat kat artırırشَاءي نِلم  
dilediğineاللَّهو  Şüphesiz Allahاِسعو  Vasi'dir ِليمع Alim'dir 

261) Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu her 
başakta yüz tohum olmak üzere yedi başak bitiren bir 
tohuma benzer. Böylece Allah dilediğine kat kat arttırır. 
Şüphesiz Allah Vasi (Bağışlaması bol olan)'dir, Alim 
(bilici)'dir. 
Bu âyet-i kerime Osman ibn Affân ve Abdurrahman ibn Avf hakkında 
nazil olmuştur. Hz. Peygamber (a.s) Tebük gazvesi hazırlıkları sürerken 
ashab-ı kiramı Allah yolunda infakta bulunmaya çağırmıştı. Abdurrahman 
ibn Avf Hz. Peygamber (a.s)'e dört bin dirhem getirdi ve: "Ey Allah'ın 
elçisi, sekiz bin dirhemim vardı. Dört bin dirhemi kendim ve ailem için 
bıraktım, dört bin dirhemi de Rabbıma borç olarak verdim." dedi. Hz. 
Peygamber (a.s): "Allah bıraktığını da verdiğini de bereketli kılsın." diye 
dua buyurdu. Osman'a gelince; o da: "Tebuk gazvesine katılmak isteyip 
de cihazı (yol hazırlığı ve cihad için gerekli olan levazımatı) olmıyanlarm 
cihazı benden." dedi. Ebu Saîd el-Hudrî der ki: Hz. Peygamber (a.s)'ın 
ellerini kaldırmış Osman için şöyle dua ettiğini gördüm: "Ey Rabbım, 
Ben Osman'dan hoşnudum, Sen de ondan hoşnut ol." Gördüm ki şafak 
sökünceye kadar böyle ellerini kaldırmış dua etmeye devam ettiler de 
Allah Tealâ: "Mallarını Allah yolunda harcıyanlarm misali bir dâne gibidir 
ki..." âyetini indirdi.231 

الَِّذين ي نِفقُون infak edipمالَهوَأم  Mallarınıِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  
Allahثُم  sonraونتِْبعلَا ي  kılmayanlar ا َأنفَقُوام  infak ettiklerini 

 Onlar için ecirler vardır  لَهم َأجرeziyet  لَا َأذًىve  وminnet منا
مه Onlara ِعنْد  katında ِهمبر Rableriٌفلَا خَوو  korku yoktur 

ملَا هو ِهملَيع ve onlarنُونزحي  üzülecek değillerdir 
262) Mallarını Allah yolunda infak edip sonra infaklarını 
minnet ve eziyet kılmayanlar... Onlar için Rableri katında 
ecirler vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülecek 
değillerdir. 
Medine-i Münevvere'deki en kıymetli sulardan birisi olan Rûme 
kuyusunu satın alarak umumun istifadesine arzedilmek üzere vakfetmesi 
ve Tebuk gazilerini teçhiz etmesi üzerine Hz. Osman ve malının yarısı 
olan dört bin dirhemi yine aynı gazveye hazırlık sırasında infak eden 
Abdurrahman ibn Avf hakkında nazil olmuştur.232 
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266) Sizden biri ister mi ki kendisinin, altından nehirler 
akan hurmalar ve üzümlerden oluşan, ayrıca kendisi için 
orada bütün meyvelerin bulunduğu bir bahçesi olsun da, 
zayıf çocukları olduğu halde kendisine ihtiyarlık 
çökmüşken onlara ateşli bir kasırga isabet etsin de (o 
bahçe) yanıversin! Allah size ayetlerini işte böyle iyice 
açıklıyor  ta ki düşünesiniz. 

  ِمن طَيباِتinfak edin  َأنِفقُوا!iman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
iyilerindenتُمبا كَسم  Kazandıklarınızınو  veنَاجا َأخْرِمم  

çıkardıklarımızınلَكُم  sizin içinِضالَْأر ِمن  yerdenوامملَا تَيو  
kast etmeyin kiَالْخَِبيث  Kötüsünüِمنْه  ondanتُنِفقُون  infak 

edecek olsanız daِبآِخِذيِه تُملَسو  almazsınızواتُغِْمض ِإلَّا َأن  göz 
yummadanِفيِه  onuوالَماعو  Bilin kiَّالل َأن ه muhakkak Allah 

غَِني Ğaniyy’dir,ِميدح  Hamid’dir 
267) Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden 
çıkardıklarımızın iyilerinden infak edin. Kötüsünü 
(vermeyi) kast etmeyin ki siz ondan infak edecek olsanız da 
onu göz yummadan almazsınız. Bilin ki, muhakkak Allah 
Ğaniyy (zengin)’dir, Hamid (hamdedilen)’dir. 
Bu ayet Ensar hakkında nazil oldu. Ensar hurma kesimi mevsiminde 
herkes kestiği hurmalardan bir şeyler Mescid-i nebeviye getirir ve mescid-i 
nebevide iki direk arasına bağlanmış bir ipe asarlar, fakir muhacirler de 
onlardan yerlerdi. Bazıları, oraya konan hurma hevenklerinin çokluğuna 
bakarak bir beis yoktur diye düşüncesiyle iyi hurma hevenkleri arasına 
kötü hurmaları da katıp buraya koydular da Allah Tealâ bunlar hakkında 
"Ey iman edenler, kazandıklarınızın en güzelinden ve sizin için yerden 
çıkardıklarımızdan infak edin. Kendinizin de gözünüzü yummadan alıcısı 
olmadığınız bayağı şeyleri infak etmeye, vermeye kalkmayın." âyetini 
indirdi.55 

طَانالشَّي Şeytanكُمِعدي  size vaad eder الْفَقْر fakirliğiو  veكُمرْأمي  
size emrederشَاِءِبالْفَح  fahşayıاللَّهو  Allah iseكُمِعدي  vaad ediyor 

 Şüphesiz  واللَّهve lütuf  وفَضلًاkendisinden  ِمنْهmağfiret مغِْفرةً
 Allahاِسعو  Vasi'dirِليمع  Alim'dir 

268) Şeytan size fakirliği vaad eder ve size fahşayı (çirkin 
şeyleri, cimriliği) emreder. Allah ise kendisinden bir 
mağfiret ve lütuf vaad ediyor. Şüphesiz  Allah 
Vasi(kuşatıcı)'dir, Alim(bilici)'dir. 
(*)İnsana dışarıdan gelen ve onu yönlendiren düşünce ve duyguların iki 
önemli kaynağı ya Allah'tır veya şeytandır. Allah'tan güzel duygular ve 
düşünceler gelir. Bunlarla O, kuluna, doğru yolu bulması, iyiyi ve güzeli 
hayatında gerçekleştirmesi için yardım eder. İnsan ve cin şeytanları ise 
insanoğlunu, Allah yolundan ve azasından uzaklaştırmak için gayret eder. 
Onun aklına olmadık düşünceler, kalbine de olumsuz duygular sokarlar. 

 verilen  ومن يْؤتdilediğineَ  من يشَاءHikmeti  الِْحكْمةverirَ يْؤِتي
kimseye  deَةالِْحكْم  Hikmetفَقَد  kuşkusuzُأوِتي  verilmiştirارخَي  

hayırاكَِثير  pek çokذَّكَّرا يمو  düşünmezِإلَّا  başkasıاِبلُوا الَْألْبُأو  
Akıl sahiplerinden 

269) Hikmeti dilediğine verir. Hikmet verilen kimseye  de 
kuşkusuz pek çok hayır verilmiştir. Akıl sahiplerinden 
başkası düşünmez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا ِمنثِْبيتتاِة اللَِّه وضراَء مِتغاب مالَهونِفقُونَ أَمي ثَلُ الَِّذينمو
لٌ فَآتت أُكُلَها ِضعفَيِن أَنفُِسِهم كَمثَِل جنٍة ِبربوٍة أَصابها واِب

 ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّهاِبلٌ فَطَلٌّ وا وهِصبي 265(فَِإنْ لَم(  دوأَي
أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ ِمن نِخيٍل وأَعناٍب تجِري ِمن تحِتها 

وأَصابه الِْكبر ولَه ذُريةٌ الْأَنهار لَه ِفيها ِمن كُلِّ الثَّمراِت 
 لَكُم اللَّه نيبي كَذَِلك قَترتفَاح ارِفيِه ن ارصا ِإعهابفَاُء فَأَصعض

ياأَيها الَِّذين آمنوا أَنِفقُوا ِمن  )266(الْآياِت لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ 
أَخرجنا لَكُم ِمن الْأَرِض ولَا تيمموا طَيباِت ما كَسبتم وِمما 

الْخِبيثَ ِمنه تنِفقُونَ ولَستم ِبآِخِذيِه ِإلَّا أَنْ تغِمضوا ِفيِه 
 ِميدح غَِني وا أَنَّ اللَّهلَماع267(و(  الْفَقْر كُمِعدطَانُ ييالش
ي اللَّهاِء وشِبالْفَح كُمرأْميو اللَّهلًا وفَضو هةً ِمنِفرغم كُمِعد

 ِليمع اِسع268(و(  تؤي نماُء وشي نةَ مِتي الِْحكْمؤي
الِْحكْمةَ فَقَد أُوِتي خيرا كَِثريا وما يذَّكَّر ِإلَّا أُولُوا الْأَلْباِب 

)269(  
 Mallarını  َأموالَهمinfak edenlerin  الَِّذين ينِفقُونdurumu ومثَُل
ِتغَاءاب kazanmakاِةضرم  rızasınıاللَِّه  Allah’ınتَثِْبيتًاو  

sağlamlaştırmak içinَأنْفُِسِهم ِمن  kendilerinde olanثَِلكَم  
durumu gibidirنٍَّةج  bir bahçeninٍةوبِبر  yüksek bir yerde 

 meyvelerini  ُأكُلَهاveren  فَآتَتbol yağmurْ ٌل واِبdüşünce َأصابها
  فَطَلbol yağmurٌّ  واِبٌلolmasa da  فَِإن لَم يِصبهاiki kat ِضعفَيِن

bir (yağmur) çisenti isabet ederاللَّهو  Şüphesiz Allah اِبم 
لُونمتَع yaptıklarınızıِصيرب  hakkıyla görendir 

265) Mallarını, Allah’ın rızasını kazanmak ve kendilerinde 
olan (iman)ı sağlamlaştırmak için infak edenlerin durumu, 
yüksek bir yerde bulunan ve bol yağmur düşünce 
meyvelerini iki kat veren bir bahçenin durumu gibidir. Ona 
bol yağmur olmasa da bir (yağmur) çisenti isabet eder. 
Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 
(*)Allah'ın hoşnutluğunu kazanmanın gerçek yolunu gösteriyor; bol 
yağmur alan ve kat kat ürün veren güzel bir bahçeyi misal olarak sunuyor. 

دوَأي ister mi kiكُمدَأح  Sizden biriتَكُو َأن ن olsun daلَه  
kendisininٌنَّةج  bir bahçesiنَِخيٍل ِمن  hurmalarو  veنَاٍبَأع  

üzümlerden oluşanِريتَج  akanاِتهتَح ِمن  altındanارالَْأنْه  
nehirlerاِفيه لَه  orada ayrıcaِّكُل ِمن  bütünاِترالثَّم  meyvelerin 
هابَأصو isabet etsin deرالِْكب  ihtiyarlık çökmüşkenٌةيذُر لَهو  

çocukları olduğuفَاءعض  zayıfاهابفََأص  isabet etsin ارصِإع  bir 
kasırgaِفيِه  onlaraنَار  ateşliْقَتتَرفَاح  yanıversin? كَذَِلك  işte 

böyleنيبي  iyice açıklıyor kiاللَّه  Allahلَكُم  sizeاِتالْآي  ayetlerini 
لَّكُملَع ta kiونتَتَفَكَّر  düşünesiniz 
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 أَنفَقْتم ِمن نفَقٍَة أَو نذَرتم ِمن نذٍْر فَِإنَّ اللَّه يعلَمه وما وما
ِإنْ تبدوا الصدقَاِت فَِنِعما ِهي وِإنْ  )270(ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصاٍر 

ِمن كُمنع كَفِّريو لَكُم ريخ واَء فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخت 
 ِبريلُونَ خمعا تِبم اللَّهو ئَاِتكُمي271(س(  ماهده كلَيع سلَي

ولَِكن اللَّه يهِدي من يشاُء وما تنِفقُوا ِمن خيٍر فَِلأَنفُِسكُم وما 
يكُم تنِفقُونَ ِإلَّا ابِتغاَء وجِه اللَِّه وما تنِفقُوا ِمن خيٍر يوف ِإلَ

ِللفُقَراِء الَِّذين أُحِصروا ِفي سِبيِل اللَِّه  )272(وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
 اَء ِمناِهلُ أَغِْنيالْج مهبسحِض يا ِفي الْأَربرونَ ضِطيعتسلَا ي

مافًا وِإلْح اسأَلُونَ النسلَا ي ماهِبِسيم مِرفُهعفُِّف تعنِفقُوا التا ت
 ِليمِبِه ع ٍر فَِإنَّ اللَّهيخ ِل  )273(ِمنِباللَّي مالَهونِفقُونَ أَمي الَِّذين

 ِهملَيع فولَا خو ِهمبر دِعن مهرأَج مةً فَلَهلَاِنيعا واِر ِسرهالنو
  )274(ولَا هم يحزنونَ 

اِء الَِّذينِللفُقَر fakirler içindir kiواِصرُأح  bağlanmışِبيِلِفي س  
yolunaاللَِّه  Allahونتَِطيعسلَا ي  güç yetiremezlerابرض  

dolaşmayaِضِفي الَْأر  yeryüzündeمهبسحي  onları sanırاِهُلالْج  
Bilmeyenlerاءَأغِْني  zenginفُِّفالتَّع ِمن  iffetlerinden dolayı 

مِرفُهتَع tanırsınماهِبِسيم  Onları simalarındanَألُونسلَا ي  
istemezlerالنَّاس  insanlardanافًاِإلْح  ısrarlaا تُنِفقُوامو  her ne 

infak edersenizٍرخَي ِمن  Hayırdanاللَّه فَِإن  muhakkak ki Allah 
 hakkıyla bilir  عِليمonu ِبِه

273) (Sadakalar) Allah yoluna bağlanmış fakirler içindir ki, 
(ticaret için) yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. 
Bilmeyenler onları iffetlerinden dolayı zengin sanır. Onları 
simalarından tanırsın, ısrarla insanlardan istemezler. 
Hayırdan her ne infak ederseniz, muhakkak ki Allah onu 
hakkıyla bilir. 

الَِّذين Onlar kiنِفقُوني  infak ederlerمالَهوَأم  mallarınıِلِباللَّي  gece 
  َأجرهمOnlar için  فَلَهمve açık  وعلَاِنيةgizliً  ِسراgündüz والنَّهاِر

ecirler vardırِعنْد  katındaِهمبر  Rableriِهملَيفٌ علَا خَوو  ve 
onlara üzerine korku yokturنُونزحي ملَا هو  ve onlar üzülecek 

değillerdir 
274) Onlar ki, mallarını gece, gündüz, gizli ve açık infak 
ederler. Onlar için Rableri katında ecirler vardır ve onlara 
üzerine korku yoktur ve onlar üzülecek değillerdir. 
Abdurrezzâk, İbn Abbâs'tan rivayet ediyor: Bu âyet-i kerime Ali ibn Ebî 
Tâlib hakkında nazil olmuştur. Dört dirhemi varmış da bunun birini gece, 
birini gündüz, birisini gizli ve birisini de açıktan infak etmiş. İbn Cureyc 
ise isim vermeden böyle yapan yani elindeki dört dirhemi gece, gündüz, 
gizlide ve açıktan olmak üzere birer birer sadaka olarak dağıtan birisi 
hakkında nazil olduğunu söylemiştir.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  َأوNafaka olarak  ِمن نَفَقٍَةinfak ederseniz  َأنفَقْتُمher ne وما
veyaتُمنَذَر  adak olarakنَذٍْر ِمن  her ne adarsanızفَِإن  اللَّه  

muhakkak ki Allahلَمعي ه onu bilir.ا ِللظَّاِلِمينمو  Doğrusu 
zalimlerinاٍرَأنص ِمن  yardımcıları yoktur 

270) Nafaka olarak her ne infak ederseniz veya adak olarak 
her ne adarsanız muhakkak ki Allah onu bilir. Doğrusu 
zalimlerin yardımcıları yoktur.  

 bu ne  فَِنِعماSadakaları  الصدقَاِتaçıktan verirseniz ِإن تُبدوا
güzeldirِهي  Onlarıاتُخْفُوه ِإنو  gizleyerekاتُْؤتُوهو  verirseniz 
اءالْفُقَر fakirlereوفَه  bu لَكُم رخَي  sizin için daha hayırlıdır 
كَفِّريو örterنْكُمع  Böylece sizinَئاِتيس ِمن كُم günahlarınızdan 
اللَّهو Şüphesiz ki Allahلُونما تَعِبم  yaptıklarınızdanخَِبير  

hakkıyla haberdardır! 
271) Sadakaları açıktan verirseniz bu ne güzeldir. Onları 
gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. 
Böylece sizin günahlarınızdan örter. Şüphesiz ki Allah 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.  
İbnu's-Sâib der ki: "Nafakadan ne harcadınız…" (Bakara, 2/270) âyet-i 
kerimesi nazil olunca ashab-ı kiram: "Ey Allah'ın elçisi, hangisi daha 
faziletli; gizli verilen sadaka mı, yoksa açıktan verilen mi?" diye sordular 
da bu âyet-i kerime nazil oldu.233 

سلَي değildirكلَيع  senin üzerindeاده  hidayete erdirmekمه  
Onlarıلَِكنو  fakatاللَّه  Allahِديهي  hidayete erdirir.شَاءي نم  

dilediğiniا تُنِفقُوامو  her ne infak edersenizٍرخَي ِمن  Hayırdan 
فَِلَأنفُِسكُم kendiniz içindirا تُنِفقُونمو  infak edersinizِإلَّا  Ayrıca 

siz ancakِتغَاءاب  istediğiniz içinِهجو  rızasınıاللَِّه  Allah'ın امو 
 size م يوفَّ ِإلَيكHayırdanُ  ِمن خَيٍرher ne infak ederseniz تُنِفقُوا

tamamen ödenirَأنْتُمو  ve sizونلَا تُظْلَم  zulme uğratılmazsınız 
272) Onları hidayete erdirmek senin üzerinde değildir; 
fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayırdan her ne 
infak ederseniz kendiniz içindir. Ayrıca siz ancak Allah'ın 
vechini (rızasını) istediğiniz için infak edersiniz. Hayırdan 
her ne infak ederseniz size tamamen ödenir ve siz zulme 
uğratılmazsınız. 
Hz. Ebu Bekr'in kızı Esma'ya bir gün annesi Netîle ve nenesi gelip 
ondan, yardım olarak kendilerine bir şeyler vermesini istemişlerdi. İkisi de 
müşrik idiler. Bu yüzden Esma, onlara bir şey vermeyip: "Allah'ın 
Resûlü'ne sormadan size bir şey vermeyeceğim. Çünkü siz benim dinim 
üzere değilsiniz." dedi. Gelip Hz. Peygamber (a.s)'e, onlara yardım olarak 
bir şey verip veremeyeceğini sordu da Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi 
indirdi ve Hz. Peygamber (a.s) Esma'ya, onlara tasaddukta bulunmasını 
emretti.234 
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الَِّذين ِإن Doğrusuنُواآم  iman edipِملُواعو  amel işleyen 
اِتالصاِلح salihواَأقَامو  dosdoğru kılanَلَاةالص  namazıو  veاآتَو  

verenَكَاةالز  zekatıملَه  onlar içinمهرَأج  ecirleri vardırِعنْد  
katındaِهمبر  Rableriِهملَيفٌ علَا خَوو  Onlara korku yoktur لَاو 

نُونزحي مه ve onlar üzülecek değillerdir 
277) Doğrusu iman edip salih amel işleyen, namazı 
dosdoğru kılan ve zekatı veren kimseler var ya, onlar için 
Rableri katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar 
üzülecek değillerdir. 

 Allah’tan  اللَّهsakının!  اتَّقُواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
 iseniz  ِإن كُنتُمribadan  ِمن الرباkalanı  ما بِقيbırakın! وذَروا
ْؤِمِنينم Mü'minler 

278) Ey iman edenler, Allah’tan sakının! Mü'minler iseniz 
ribadan kalanı bırakın. 
Ayetlerin nüzul sebebi ile ilgili olarak Ebu Yala Müsned'inde ve İbni 
Mende İbni Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etmektedirler: Bize bu ayet-i 
kerimenin Sakiflilerden Amr b. Avf oğulları ile Mahzumoğullarmdan 
Muğîreoğullan hakkında nazil olduğu haberi ulaşmıştır. Muğîreoğullan 
Sakiflilere faiz veriyorlardı. Allah, Resulüne Mekke'yi fethetmeyi nasip 
edince o gün bütün faizi kaldırdı. Bu sefer Amroğulları ile Muğireoğulları 
Attâb b. Esid'e geldi. Esid, o sırada Mekke valisi idi. Muğireoğulları "Biz 
insanlar arasında faiz nedeniyle en fakir olduk"; Amroğulları ise Takat biz 
faizimizi alacağız diye anlaşmış idik" dediler. Bunun üzerine Attab bu 
hususta Resulullah (a.s.)'a mektup yazdı. Bu sebepten dolayı bu ayet ve 
ondan sonraki ayet nazil oldu.57 

فَِإن Şayetلُواتَفْع لَم  yapmazsanızفَْأذَنُوا  kesinlikle bilin!ٍبرِبح  
size savaş açmış olduğunuاللَِّه ِمن  artık Allahوِلِهسرو  ve 

Resulü'nunتُمتُب ِإنو  Tevbe edersenizفَلَكُم  size aittirوسءر  
paranızاِلكُموَأم  anaونلَا تَظِْلم  Ne zulmedinizونلَا تُظْلَمو  ne de 

zulme uğrayınız 
279) Şayet yapmazsanız artık Allah ve Rasulü'nun size savaş 
açmış olduğunu kesinlikle bilin! Tevbe ederseniz ana 
paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. 

ِإنو Eğerٍةرسذُو ع كَان  sıkıntıda iseٌةفَنَِظر  mühlet vermelidir. 
 Sadaka olarak  وَأن تَصدقُواkolaylığa kadar ى ميسرٍةِإلَ

bırakmanız iseلَكُم رخَي  daha hayırlıdırكُنتُم ِإن  sizin için 
ونلَمتَع bilirseniz 

280) Eğer (borçlu) sıkıntıda ise kolaylığa kadar mühlet 
vermelidir. Sadaka olarak bırakmanız ise bilirseniz sizin 
için daha hayırlıdır. 

 döndürüleceksiniz  تُرجعونO günden  يوماsakının ki واتَّقُوا
 كُلُّ tamamen verilecek  تُوفَّىsonra  ثُمAllah’a  ِإلَى اللَِّهonda ِفيِه
 zulme  لَا يظْلَمونve onlar  وهمkazandığı  ما كَسبتherkeseْ نَفٍْس

uğratılmayacaklar 
281) O günden sakının ki onda Allah’a döndürüleceksiniz, 
sonra herkese kazandığı tamamen verilecek ve onlar zulme 
uğratılmayacaklar. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Allah yolunda harcamanın, sadaka vermenin önem 
ve yararı, toplum yapısında meydana getireceği dayanışma ve yaklaşmaya 
dikkatler çekilerek belirtildikten sonra, cemiyet bünyesindeki manevi 
değer ölçülerini tahrîb eden ve her şeyi maddî karşılıkla değerlendiren; alın 
teriyle çalışma, insanlıktan yana yardım elini uzatma, İslâm kardeşliğinin 
derin anlamı gibi sosyal bağları koparan faizciliğin zararı anlatılıyor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طُهبختالَِّذي ي قُوما يونَ ِإلَّا كَمقُوما لَا يبأْكُلُونَ الري الَِّذين
سالْم طَانُ ِمنيا الشبِمثْلُ الر عيا الْبمقَالُوا ِإن مهِبأَن ذَِلك 

وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاَءه موِعظَةٌ ِمن ربِه فَانتهى 
فَلَه ما سلَف وأَمره ِإلَى اللَِّه ومن عاد فَأُولَِئك أَصحاب الناِر 

يمحق اللَّه الربا ويرِبي الصدقَاِت  )275(يها خاِلدونَ هم ِف
ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا  )276(واللَّه لَا يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيٍم 

 دِعن مهرأَج مكَاةَ لَها الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَاماِت واِلحالص
لَا خو ِهمبونَ رنزحي ملَا هو ِهملَيع ف277(و(  ا الَِّذينهاأَيي

 ِمِننيؤم ما ِإنْ كُنتبالر ِمن ِقيا بوا مذَرو قُوا اللَّهوا اتنآم
فَِإنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا ِبحرٍب ِمن اللَِّه ورسوِلِه وِإنْ  )278(

س أَمواِلكُم لَا تظِْلمونَ ولَا تظْلَمونَ تبتم فَلَكُم رُءو
وِإنْ كَانَ ذُو عسرٍة فَنِظرةٌ ِإلَى ميسرٍة وأَنْ تصدقُوا  )279(

واتقُوا يوما ترجعونَ ِفيِه  )280(خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ 
فٍْس مفَّى كُلُّ نوت ونَ ِإلَى اللَِّه ثُمظْلَملَا ي مهو تب281(ا كَس( 

الَِّذين kimselerْأكُلُوني  yiyenابالر  Ribaونقُوملَا ي  kimsenin 
kalkamadığı ِإلَّا  ancakقُوما يكَم  gibi kalkarlar.طُهتَخَبالَِّذي ي  

çarptığıطَانالشَّي  şeytanınسالْم ِمن  deliliktenذَِلك مِبَأنَّه  Bu 
onlarınقَالُوا  Demelerinden dolayıdır.اِإنَّم  ancakعيالْب  

Alışveriş deِمثُْل  gibidirابالر  ribaَّلَأحو  helalاللَّه  Oysa Allah 
عيالْب alış-verişiمرحو  haram kılmıştırابالر  ribayı iseنفَم  Artık 

her kimهاءج  gelir deٌِعظَةوم  bir öğütِهبر ِمن  Rabbinden 
  وَأمرهgeçmişteki  ما سلَفkendisinindirَ  فَلَهvazgeçerse فَانتَهى
ve işiِإلَى اللَِّه  Allah'a aittirنمو  Her kim deادع  dönerse 
لَِئكفَُأو işte onlarابحَأص  halkıdırالنَّاِر  ateş ما هِفيه onlar orada 
ونخَاِلد sürekli kalıcıdırlar. 

275) Riba (faiz) yiyen kimseler delilikten şeytanın ancak 
çarptığı kimsenin kalkamadığı gibi kalkarlar. Bu onların; 
"Alışveriş de ancak riba (faiz) gibidir." Demelerinden 
dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, ribayı ise haram 
kılmıştır. Artık her kim kendisine Rabbinden bir öğüt gelir 
de vazgeçerse geçmişteki kendisinindir ve işi Allah'a aittir. 
Her kim de dönerse; işte onlar ateş halkıdır; orada sürekli 
kalıcıdırlar.  
Ribâ (Fâiz):Artma, çoğalma, şişme, gelişme ve yetişme, mübadeleli 
akitlerde taraflardan birinin hakkı kabul edilen ve akit sırasında şart 
koşulan karşılıksız fazlalık anlamında bir İslâm hukuku terimi. "Ribâ" 
kelimesi arapça mastar olup, sözcüğün kökeninde "mutlak çoğalma" 
anlamı vardır. 

قُيحم yok ederاللَّه  Allahابالر  ribayıِبيريو  artırırقَاِتدالص  
sadakaları iseاللَّهو  Allahِحبلَا ي  sevmezكُلَّ كَفَّاٍر  çok nankör 

kimseleriَأِثيٍم  günahkar 
276) Allah ribayı yok eder, sadakaları ise artırır. Allah çok 
nankör ve günahkar kimseleri sevmez. 
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 فَاكْتبوه آمنوا ِإذَا تداينتم ِبديٍن ِإلَى أَجٍل مسمى الَِّذين ياأَيها
 كَاِتب أْبلَا يِل ودِبالْع كَاِتب كُمنيب بكْتلْيأَنْوكْتا  يكَم ب

 الْحق ولْيتِق اللَّه ربه ولَا علَيِهعلَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيمِللْ الَِّذي 
 كَانَ الَِّذي علَيِه الْحق سِفيها أَو ضِعيفًا أَو فَِإنْيبخس ِمنه شيئًا 

 واستشِهدوايه ِبالْعدِل  أَنْ يِملَّ هو فَلْيمِللْ وِليستِطيعلَا 
 وامرأَتاِن فَرجلٌشِهيديِن ِمن ِرجاِلكُم فَِإنْ لَم يكُونا رجلَيِن 

 تِضلَّ ِإحداهما ِإحداهماأَنِْممن ترضونَ ِمن الشهداِء أَنْ تِضلَّ 
الشهداُء ِإذَا ما دعوا ولَا  يأْبفَتذَكِّر ِإحداهما الْأُخرى ولَا 

 كَِبريا ِإلَى أَجِلِه ذَِلكُم أَقْسطُ ِعند أَوتسأَموا أَنْ تكْتبوه صِغريا 
 مأَقْوِةاللَِّه وادهةً ِللشاركُونَ ِتجوا ِإلَّا أَنْ تابترى أَلَّا تنأَدو 

 تكْتبوهالَيس علَيكُم جناح أَلَّا  تِديرونها بينكُم فَحاِضرةً
 وِإنْ تفْعلُوا شِهيدوأَشِهدوا ِإذَا تبايعتم ولَا يضار كَاِتب ولَا 

 قُوا اللَّهاتو ِبكُم وقفُس هفَِإنكُملِّمعيٍء  اللَّويِبكُلِّ ش اللَّهو ه
 ِليم282(ع(  

282) Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süreye kadar olan bir 
borçla birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Bir 
yazıcı da aranızda adaletle yazsın. Hiçbir yazıcı Allah’ın 
kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin; yazsın! 
Üzerinde hak olan (borçlu) kimse de onu yazdırsın ve 
Rabbi olan Allah'tan sakınsın da ondan hiçbir şeyi eksik 
bırakmasın. Üzerinde hak olan kimse aklı ermeyen veya 
zayıf  ya da bizzat yazdırmaya gücü yetmeyen biriyse, velisi 
adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden de iki şahit bulundurun. 
İki erkek bulamazsanız, razı olduğunuz şahidlerden, bir 
erkek ile -biri şaşırırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki 
kadın olsun. Şahitler çağrıldıkları zaman kaçınmasınlar. 
Küçük yada büyük olsa da onu vadesine kadar yazmaya 
üşenmeyin. Çünkü bu, Allah katında daha adaletli, şahitlik 
için daha sağlam, şüphe etmemenize daha yakındır. Ancak 
aranızda devrettiğiniz peşin bir ticaret ise onu 
yazmamanızda sizin için hiçbir günah Alışveriş yaptığınız 
zaman da şahit tutun. Yazıcı ve şahide zarar verilmesin. 
Şayet yaparsanız şüphesiz ki o sizin için bir fısk (yoldan 
çıkmak)tır, Allah’tan sakının! Allah size öğretiyor. Şüphesiz 
Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 
Said b. el-Müseyyeb şöyle demektedir: Bana ulaştığına göre Kur'an-ı 
Kerim'in Arşta en yeni (son nazil olan) âyeti borçlanma âyetidir. İbn 
Abbas da der ki: Bu âyet-i kerime özel olarak selem hakkında nazil 
olmuştur. Yani Medine halkının yaptığı selem alışverişi âyetin nazil 
olmasına sebep olmuştur. Diğer taraftan bu âyet-i kerimenin bütün 
borçlanmaları kapsadığı -icma ile- kabul edilmiştir.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 borçlandığınız  ِإذَا تَداينتُمEy iman edenler!  ياَأيها الَِّذين آمنُوا
zamanٍن ِإلَىيِبد  bir borçla birbirinizeٍلَأج  bir süreye kadar 
  بينَكُمyazsın  ولْيكْتُبonu yazın  فَاكْتُبوهBelirlenmiş  مسمى

aranızdaكَاِتب  Bir yazıcı daِلدِبالْع  adaletleْأبلَا يو  
çekinmesinكَاِتب  Hiçbir yazıcıكْتُبي َأن  yazmaktanهلَّما عكَم  

öğrettiği gibiاللَّه  Allah’ın kendisineكْتُبفَلْي  yazdırsın ِلْلملْيو 
 لْيتَِّق اللَّهve   وÜzerinde hak olan  علَيِه الْحقkimse de onuُّ الَِّذي
هبر Rabbi olanخَسبلَا يو  eksik bırakmasın.ًئاشَي ِمنْه  ondan 

hiçbir şeyiالَِّذي كَان فَِإن  biriyseِهلَيع  Üzerindeُّقالْح  hak olan 
 gücü ستَِطيع لَا يya da  َأوveya zayıf  َأو ضِعيفًاaklı ermeyen سِفيها

yetmeyenَِّملي َأن  bizzat yazdırmayaِلْلمفَلْي وه  yazdırsınهِليو  
velisiِلدِبالْع  adaletleواتَشِْهداسو  şahit bulundurunِنيشَِهيد  iki 
şahitاِلكُمِرج ِمن  Erkeklerinizden deِنلَيجكُونَا ري لَم فَِإن  İki 

erkek bulamazsanızٌلجفَر  bir erkek ileَأتَاِنرامو  iki kadın 
olsunنوضتَر نِمم  razı olduğunuzاِءدالشُّه ِمن  şahidlerden َأن 
  فَتُذَكِّرbiri  ِإحداهماşaşırırsa  َأن تَِضلbiriَّ  ِإحداهماşaşırırsa تَِضلَّ

hatırlatması içinاماهدِإح  biriىالُْأخْر  diğerininْأبلَا يو  
kaçınmasınlarاءدالشُّه  Şahitlerواعا دِإذَا م  çağrıldıkları zaman 

 َأوKüçük   صِغيراonu yazmaya  َأن تَكْتُبوهüşenmeyin ولَا تَسَأموا
 Çünkü bu  ذَِلكُمvadesine  ِإلَى َأجِلِهya da büyük olsa da كَِبيرا
 daha sağlam  وَأقْومAllah katında  ِعنْد اللَِّهdaha adaletli َأقْسطُ

 şüphe  َألَّا تَرتَابوا.daha yakındır  وَأدنَىşahitlik için ِللشَّهادِة
etmemenizeِإلَّا  Ancakًةارِتج تَكُون َأن  bir ticaret iseًةاِضرح  

peşinاونَهتُِدير  devrettiğinizنَكُميب  aranızdaسفَلَي  yoktur. كُملَيع  
sizin içinنَاحج  hiçbir günahاوهَألَّا تَكْتُب  onu yazmamanızda 
 Alış-veriş yaptığınız zaman da  ِإذَا تَبايعتُمşahit tutun وَأشِْهدوا
ارضلَا يو zarar verilmesinكَاِتب  Yazıcıلَا شَِهو يد ve şahide ِإنو 

  ِبكُمbir fısk  فُسوقşüphesiz ki oٌ  فَِإنَّهŞayet yaparsanız تَفْعلُوا
sizin içinاتَّقُواو  sakının!اللَّه  Allah’tanكُملِّمعيو  size öğretiyor 

اللَّه Allahاللَّهو  Şüphesiz Allahٍءِبكُلِّ شَي  her şeyiِليمع  hakkıyla 
bilendir. 
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نآم iman etti,وُلسالر  Resulا ُأنِزَلِبم  indirileneِهِإلَي  kendisine 
  آمنHepsi  كُلmü'minler deٌّ  والْمْؤِمنُونRabbinden ِمن ربِه

iman ettilerِباللَِّه  Allah’aلَاِئكَِتِهمو  meleklerineكُتُِبِهو  kitaplarına 
و veِلِهسر  Resullerineُقلَا نُفَر  ayırmayızنيب  arasınıٍدَأح  

hiçbirininِلِهسر ِمن  Resullerindenقَالُواو  Dedilerنَاِمعس  işittik 
  وِإلَيكRabbimiz  ربنَاbağışlamandır  غُفْرانَكitaat ettik, وَأطَعنَا

yalnız sanadır.الْم ِصير dönüş 
285) Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, 
mü'minler de… Hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve 
Resullerine iman ettiler. "Resullerinden hiçbirinin arasını 
ayırmayız; işittik ve itaat ettik, (dileğimiz) bağışlamandır, 
Rabbimiz dönüş yalnız sanadır” dediler. 

 başkasını  ِإلَّاhiç kimseye  نَفْساAllah  اللَّهyüklemez لَا يكَلِّفُ
 Kazandığı  ما كَسبتkendineْ  لَهاgücünün yettiğinden وسعها
 لَا Rabbimiz  ربنَاişlediği de  ما اكْتَسبتْ.aleyhinedir وعلَيها
 veya  َأو َأخْطَْأنَاunutur  ِإن نَِسينَا!bizi sorumlu tutuma اتَُؤاِخذْنَ

yanılırsakنَابر  Rabbimizِمْللَا تَحو  yük yükleme!نَالَيع  
üzerimizeارِإص  ağırلْتَهما حكَم  yüklediğin gibi ِمن لَى الَِّذينع 

 bize  ولَا تُحملْنَاRabbimiz ا ربنَ bizden öncekilerin üzerine قَبِلنَا
taşıtma!ا لَا طَاقَةَ لَنَا ِبِهم  gücümüzün yetmeyeceği şeyi ُفاعو 

 bize merhamet  وارحمنَاbizi bağışla  واغِْفر لَنَاBizi affet عنَّا
et!لَانَاوَأنْتَ م Sen bizim mevlamızsınنَارفَانص  bize yardım 

et!..”ِم علَى الْقَو topluluğuna karşıالْكَاِفِرين  kafirler  
286) Allah, hiç kimseye gücünün yettiğinden başkasını 
yüklemez. (Herkesin) Kazandığı kendine, işlediği de 
aleyhinedir. “Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu 
tutuma. Rabbimiz bizden öncekilerin üzerine yüklediğin 
gibi bizim de üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, 
gücümüzün yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi 
bağışla, bize merhamet et. Sen bizim mevlamızsın, kafirler 
topluluğuna karşı bize yardım et.” 
Bu âyet-i kerimenin nüzul sebebi, ondan önce yer alan: "Göklerde ne var 
yerde ne varsa (hepsi) Allah'ındır.... " âyet-i kerimesidir. Bu buyruk, 
Peygamber (a.s)'a indirilince durum Resûlullah (a.s)'ın ashabına çok ağır 
geldi. Resûlullah (a.s)'ın yanına gelip dizleri üstüne çöktüler ve: Ey Allah'ın 
Resûlü dediler. Namaz, oruç, cihad, sadaka gibi gücümüzün yettiği 
amellerle mükellef tutulduk. Allah bize bu âyet-i kerimeyi inzal buyurdu. 
Biz bunun altından kalkamıyoruz. Bunun üzerine Resûlullah (a.s) şöyle 
buyurdu: "Sizler de sizden önceki iki kitap ehli gibi dinledik ve isyan ettik, 
mi demek istiyorsunuz? Bunun yerine: Dinledik itaat ettik. Rabbimiz, 
Senden mağfiret dileriz. Ve dönüş ancak Sanadır" deyiniz. Onlar da: 
Dinledik, itaat ettik, Rabbimiz senden mağfiret dileriz ve dönüş ancak 
sanadır" dediler. Bu buyrukları okumaya başlayınca dilleri buna alıştı. 
(İtaate boyun eğdi). Bunun akabinde de yüce Allah: "O peygamber 
kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Mü'minler de. Her biri Allah'a, 
O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etti. 
Peygamberlerinden hiç birini diğerinden ayırmayız. Dinledik itaat ettik. 
Rabbimiz Senden mağfiret dileriz ve dönüş ancak Sanadır, dediler" 
buyruğunu indirdi. Onlar bunu yapınca yüce Allah (az önce sözü geçen) o 
âyeti neshederek şu buyruğu inzal buyurdu: "Allah hiçbir kimseye 
gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Kazandığı kendisine yaptığı da 
onun aleyhinedir. Rabbimiz, unuttuk ya da yanıldıysak bizi sorguya 
çekme." Yüce Allah: "Evet, (öyle yapacağım)" diye buyurdu. "Rabbimiz, 
bizden öncekilere yüklediğin gibi üzerimize ağır yük yükleme!" Yüce 
Allah: "Evet (öyle yapacağım)" diye buyurdu. "Rabbimiz, güç 
yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme" Yüce Allah: "Evet (öyle 
yapacağım)" diye buyurdu. "Bizi affet, bize mağfiret buyur ve bize 
merhamet eyle. Sensin bizim mevlamız, kâfirler topluluğuna karşı da bize 
yardım et." Yüce Allah: "Evet (yapacağım)" diye buyurdu.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةٌ فَِإنْ أَِمنوضقْبانٌ ما فَِرهوا كَاِتبِجتد لَمفٍَر ولَى سع مِإنْ كُنتو
بعضكُم بعضا فَلْيؤد الَِّذي اؤتِمن أَمانته ولْيتِق اللَّه ربه ولَا 

تمها فَِإنه آِثم قَلْبه واللَّه ِبما تعملُونَ تكْتموا الشهادةَ ومن يكْ
 ِليموا  )283(عدبِإنْ تِض وا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السِللَِّه م

ما ِفي أَنفُِسكُم أَو تخفُوه يحاِسبكُم ِبِه اللَّه فَيغِفر ِلمن يشاُء 
اُء وشي نم ذِّبعيو ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع 284(اللَّه(  نآم

الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ آمن ِباللَِّه 
وملَاِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه لَا نفَرق بين أَحٍد ِمن رسِلِه وقَالُوا 

كانا غُفْرنأَطَعا ونِمعس ِصريالْم كِإلَيا ونب285( ر(  كَلِّفلَا ي
اللَّه نفْسا ِإلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لَا 
تؤاِخذْنا ِإنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحِملْ علَينا ِإصرا كَما 

لَِّذين ِمن قَبِلنا ربنا ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا ِبِه حملْته علَى ا
واعف عنا واغِْفر لَنا وارحمناأَنت مولَانا فَانصرنا علَى الْقَوِم 

 تلَب 286(الْكَاِفِرين(  
ِإنو Eğer olur da كُنتُم  sizفٍَرلَى سع  yolculuktaَلوا وتِجد م 

bulamazsanızاكَاِتب  yazacak kimseانفَِره  rehinler vardır 
  بعضكُم بعضاgüveniyorsanız  فَِإن َأِمنalınmış مقْبوضةٌ

Birbirinizeَؤدفَلْي  ödesinالَِّذي اْؤتُِمن  güvenilen kimseانَتَهَأم  
emanetiniو  ve تَِّقلْي sakınsınال لَّه Allah'tanهبر  Rabbi olan لَاو 

  يكْتُمهاHer kim  ومنşahitliği  الشَّهادةAyrıca gizlemeyinَ تَكْتُموا
onu gizlerseفَِإنَّه  muhakkak ki oآِثم  günahkar olandır.هقَلْب  

kalbiاللَّهو  Şüphesiz Allahلُونما تَعِبم  yaptıklarınızıع ِليم 
hakkıyla bilendir 

283) Eğer siz yolculukta olur da yazacak kimse 
bulamazsanız alınmış rehinler vardır. Birbirinize 
güveniyorsanız, güvenilen kimse emanetini ödesin ve 
Rabbi olan Allah'tan sakınsın. Ayrıca şahitliği gizlemeyin. 
Her kim onu gizlerse muhakkak ki o kalbi günahkar 
olandır. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. 

 ما ِفي الَْأرِض ve  وGöklerde  ما ِفي السماواِتAllah'ındır ِللَِّه
yerde ne varsaوادتُب ِإنو  açıklasanız daا ِفي َأنفُِسكُمم  

Nefislerinizdekiniُتُخْف َأو وه gizleseniz deكُماِسبحي  hesaba 
çekerِبِه  sizi onunlaاللَّه  Allahغِْفرفَي  bağışlarشَاءي نِلم  

dilediğiniذِّبعيو  azaba uğratırشَاءي نم  dilediğiniاللَّهو  
Şüphesiz Allahٍءلَى كُلِّ شَيع  her şeyeقَِدير  kadirdir 

284) Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. 
Nefislerinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi 
onunla hesaba çeker; dilediğini bağışlar, dilediğini azaba 
uğratır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 
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 )3(سورة آل عمران 
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم

  نزلَ علَيك(2) اَُهللا آل ِالَه ِاالَّ هو الْحى الْقَيوم (1)آمل 
الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا ِلما بين يديِه واَنزلَ التوريةَ واِْالنِجيلَ 

 ِمن قَبلُ هدى ِللناِس واَنزلَ الْفُرقَانَ ِانَّ الَِّذين كَفَروا (3)
اَهللا الَ  ِانَّ (4)ِباَياَِت اِهللا لَهم عذَاب شِديد واُهللا عِزيز ذُوانِتقَاٍم 
هو الَِّذى   (5)يخفَى علَيِه شىٌء ِفى اْالَرِض والَ ِفى السمآِء 

يصوركُم ِفى اْالَرحاِم كَيف يشآُء آل ِالَه ِاالَّ هو الْعِزيز الْحِكيم 
م  هو الَِّذى اَنزلَ علَيك الِْكتاب ِمنه اَياَت محكَمات هن اُ(6)

الِْكتاِب واُخر متشاِبهات فَاَما الَِّذين ِفى قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتِبعونَ 
ما تشابه ِمنه ابِتغآَء الِْفتنِة وابِتغآَء تأِْويِلِه وما يعلَم تأِْويلَه ِاالَّ اُهللا 

ِبِه كُلٌّ ِمن ِعنِد ربناَ وما والراِسخونَ ِفى الِْعلِْم يقُولُونَ اَمنا 
 ربناَ الَ تِزغْ قُلُوبنا بعد ِاذْ هديتنا (7)يذَّكَّر ِاالَّ اُولُوا اْالَلْباِب 

 ابهالْو تاَن كةً ِانمحر كنلَد ا ِمنلَن به(8)و كا ِاننبر 
بيٍم الَ رواِس ِليالن اِمعج ادالِْميع ِلفخ(9) ِفيِه ِانَّ اَهللا الَ ي  

7) O ki, sana kitab'ı indirendir. Ondaki ayetlerin bir kısmı 
muhkemdir ki onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de 
müteşabihtirler. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne 
çıkarmak ve onun te’vilini aramak için müteşabih olanlarına 
tabi olurlar. Onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. Ve 
ilimde derinleşmiş olanlar da derler ki: "Biz, ona iman ettik; 
hepsi Rabbimizin katındandır. Akıl sahiplerinden başkası 
düşünmez." 
1. Muhkem: Yorumu bilinip anlaşılan, mânası açık olup bilinen âyetler. 
Müteşabih: İlâhî bilgiye bağlı olup kullarından hiç kimsenin mânasını 
bilmediği âyetler. 2.Muhkem: Kitab'ın aslıdır; fer'î meseleler bu asıllara 
götürülerek hükme bağlanır. Müteşabih: Aslb irca edilen fer'î 
meselelerdir, veya Muhkem âyetlerin ışığı altında yorumu yapılabilen 
âyetlerdir. 3.Muhkem: En'âm sûresinde Allah'ın haram kıldığı üç 
nesneyle İlgili hükümlerle İsrâiloğulları hakkında hükmedilen ve İsrâ 
Sûresi 23. âyette yer alan hükümlerdir. 4.Muhkem: Kur'ân'daki nâsih 
âyetlerle, Onun haram saydığı ve farz kıldığı şeylerdir. Müteşabih: 
Kur'ân'da mensûh sayılan âyetlerdir. 5.Muhkem: Rabbin hücceti, 
kullarının ismeti ve bâtılın reddi ile ilgili âyetlerdir. Bunlarda tasarruf ve 
yorum yapılamaz. Müteşabih: Yoruma müsait, tasarrufa elverişli 
âyetlerdir.60 

 ِإذْ sonra  بعدkalplerimizi  قُلُوبنَا!eğriltme  لَا تُِزغRabbimizْ ربنَا
  ِمن لَدنْكBize  لَنَاbahşet  وهبbizi doğru yola ilettikten  هديتَنَا

katındanًةمحر  bir rahmetِإنَّك  şüphesiz sensinََأنْت  yalnız sen 
 Vehhab olan وهابالْ

8) “Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi 
eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet; şüphesiz Vehhab 
sensin yalnız sen.” 

 toplayacak olansın  جاِمعMuhakkak ki sen  ِإنَّكRabbimiz! ربنَا
  ِفيِهşüphe olmayan  لَا ريبbir günde  ِليوٍمinsanları النَّاِس

kendisindeاللَّه ِإن  Doğrusu Allahُخِْلفلَا ي  dönmez!ادالِْميع  
vaadinden   

9) “Rabbimiz! Muhakkak ki sen, kendisinde hiçbir şüphe 
olmayan bir günde insanları toplayacak olansın. Doğrusu 
Allah, vaadinden dönmez." 
 
 
 

3 ÂL-İ İMRAN SURESİ  
Kur’an-ı Kerim’in 3. suresi olup Medine'de nâzil olmuştur. 
200 âyet 3480 kelime ve 13025 harftir. 34-37. âyetlerde 
Hz. Meryem'in babasının mensup olduğu İmrân ailesinden 
söz edildiği için sûre bu adı almıştır. Taberî, İbni İshâk ve 
İbnül-Münzir'in naklettiklerine göre bu ayet-i kerimeler, 
seksen küsuruncu ayete kadar, Necranlı Hıristiyanlar adına 
gelen heyet hakkında nazil olmuştur.235 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

   Mim  مLam  لElif ا
1) Elif, Lam, Mim. 
Hurufu mukattaa denilen bu harflerin gerçek manasını ancak Allah (c.c.) 
bilir.236 

اللَّه Allahلَا  olmayanِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه Kendisindenيالْح  
Hayy'dırومالْقَي  Kayyum’dur 

2) Kendisinden başka (ibadete layık) ilah olmayan Allah; 
Hayy'dır, Kayyum’dur. 

  مصدقًاhak ile  ِبالْحقKitab'ıِّ الِْكتَابsana   علَيكindirdi نَزَل
doğrulayıcıِهيدي نيا بِلم  kendisinden öncekileriَلَأنْزو  

indirmiştiَاةرالتَّو  Tevratالِْإنِْجيَلو  ve İncil’i   
3) O, sana Kitab'ı kendisinden öncekileri doğrulayıcı hak 
ile indirdi. Tevrat ve İncil’i indirmişti. 

 insanlar  ِللنَّاِسbir hidayet idiler  هدىBundan önce ِمن قَبُل
içinَلَأنْزو  indirdiقَانالْفُر  Furkan'ı daِإن  Doğrusuالَِّذين  

kimseler var yaواكَفَر  inkar edenاِتِبآي  ayetleriniاللَِّه  Allah'ın 
ملَه onlar içinذَابع  bir azap vardır.شَِديد  çok şiddetliاللَّهو  

Şüphesiz Allahِزيزع  Aziz’dirذُو انِْتقَاٍم  intikam sahibidir 
4) Bundan önce insanlar için bir hidayet idiler. (Doğruyu 
yanlıştan ayıran) Furkan'ı da indirdi. Doğrusu Allah'ın 
ayetlerini inkar eden kimseler var ya, onlar için çok şiddetli 
bir azap vardır. Şüphesiz Allah Aziz’dir, intikam sahibidir. 

ِإن Doğrusuاللَّه  Allah’aخْفَىلَا ي  gizli kalmaz!ءِه شَيلَيع  hiçbir 
şeyِضِفي الَْأر  yerdekiاِءملَا ِفي السو  ve gökteki 

5) Doğrusu yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah’a gizli 
kalmaz. 

 rahimlerde  ِفي الَْأرحاِمsizi şekillendirir  يصوركُمO ki هو الَِّذي
  هوolandan başka  ِإلَّاilah  ِإلَهyoktur لَا dilediği يشَاءgibi  كَيفَ

Oِزيزالْع  Azizِكيمالْح  Hakim 
6) O ki sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirir. O Aziz, 
Hakim olandan başka ilah yoktur. 

  ِمنْهsana kitab'ı  علَيك الِْكتَابindirendir  َأنْزَلO ki هو الَِّذي
Ondakiٌاتآي  ayetlerinٌاتكَمحم  bir kısmı muhkemdir kiنه  

onlarُأم  anasıdırالِْكتَاِب  kitabınُأخَرو  Diğerleri deٌاتتَشَاِبهم  
müteşabihtirlerا الَِّذينفََأم  bulunanlarِفي قُلُوِبِهم  Kalplerinde 

 müteşabih olanlarına  ما تَشَابهtabi olurlar  فَيتَِّبعونeğrilik زيغٌ
ِمنْه onunِتغَاءاب  çıkarmak الِْفتْنَِة  fitne ِتغَاءابو  aramak içinتَْأِويِلِه  

onun te’viliniلَمعا يمو  kimse bilmezتَْأِويلَه  Onun teviliniِإلَّا  
başkaاللَّه  Allah'tanو  Ve اِسخُونالر derinleşmiş olanlar da ِفي 
  كُلonaٌّ ِه ِبBiz iman ettik  آمنَّاderler ki  يقُولُونilimde الِْعلِْم

hepsiِعنِْد ِمن  katındandırنَابر  Rabbimizinذَّكَّرا يمو  
düşünmezِإلَّا  başkasıاِبلُوا الَْألْبُأو  Akıl sahiplerinden 
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قَد Muhakkak kiلَكُم كَان  sizin içinٌةآي  bir ayet vardırِنِفي ِفَئتَي  
iki topluluktaالْتَقَتَا  karşılaşanٌِفَئة  Bir toplulukتُقَاِتُل  

savaşıyorduِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  Allahىُأخْرو  Diğeri ise 
 iki katı olarak  ِمثْلَيِهمOnları görüyorlardı  يرونَهمkafirdi كَاِفرةٌ

 destekler  يَؤيدDoğrusu Allah  واللَّهgöz görüşüyle رْأي الْعيِن
  ذَِلكŞüphesiz  ِإن ِفيdilediğini  من يشَاءyardımıyla ِبنَصِرِه

bundaًةرلَِعب  ibret bir vardırِليِلُأو  sahipleri içinاِر الَْأصب 
basiret 

13) Muhakkak ki (Bedir'de) karşılaşan iki toplulukta sizin 
için bir ayet vardır. Bir topluluk Allah yolunda savaşıyordu. 
Diğeri ise kafirdi. Onları göz görüşüyle kendilerinin iki katı 
olarak görüyorlardı. Doğrusu Allah dilediğini yardımıyla 
destekler. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için bir ibret 
vardır… 
Beyhakî'nin Delâil'inde İbni Âbbas'tan rivayet ettiklerine göre Resulullah 
(a.s.) Bedir savaşında müşriklere yapacağını yaptıktan ve Medine'ye 
döndükten sonra Kaynuka oğulları çarşısında Yahudileri toplayıp şöyle 
dedi: "Ey Yahudiler topluluğu! Kureyş'in başına geleni Allah sizin de 
başınıza getirmeden önce İslâm'a giriniz."61 

نيز süslü kılınmıştırِللنَّاِس  insanlaraبح  sevgisiاِتوالشَّه  
şehvetlerinاِءالنِّس ِمن  Kadınlarالْبو ِنين oğullarالْقَنَاِطيِرو  

biriktirilmişِةقَنْطَرالْم  yığın yığınِبالذَّه ِمن  altınو  veِةالِْفض  
gümüştenِلالْخَيو  salma atlarِةموسالْم  sağmalاِمالَْأنْعو  hayvanlar 

و veِثرالْح  ekinlere duyulanذَِلك  İşte bunlarتَاعم  metaıdır 
  حسنkatındadır  ِعنْدهAllah  واللَّهdünya  الدنْياhayatının الْحياِة

güzelآِبالْم  varılacak yer 
14) Kadınlar, oğullar, altın ve gümüşten yığın yığın 
biriktirilmiş, salma atlar, sağmal hayvanlar ve ekinlere 
duyulan şehvetlerin sevgisi insanlara süslü kılınmıştır. İşte 
bunlar dünya hayatının metaıdır; varılacak güzel yer ise 
Allah katındadır. 
(*)Âyette insanlar için cazip kılınan dünyevî haz ve nimetlerin belli 
başlıları her biri geniş kapsama sahip olan şu altı maddede özetlenmiştir: 
1. Karşı cinse duyulan ilgi, 2. Soyunun devam etmesi arzusu, 3. Sermaye 
sahibi olma isteği, 4. Kendi dışındaki varlıklara hükmetme, beğeni 
kazanma (makam, mevki ve şöhret sahibi olma) ve hoşça vakit 
geçirmenin verdiği zevk, 5. Hayvanı besinler ve hayvanlardan elde edilen 
ürünler, 6. Bitkisel besinler ve bitkilerden elde edilen ürünler. 

 ِمنdaha hayırlısını   ِبخَيٍرhaber vereyim mi  َأُؤنَبُئكُمDe ki قُْل
ذَِلكُم bunlardanِللَِّذين  olanlar içinااتَّقَو  Takva sahibiِعنْد  

katındaِهمبر  Rableriنَّاتٌ ج cennetlerِريتَج  akarاِتهتَح ِمن  
altındanارالَْأنْه  nehirlerخَاِلِدين  sürekli kalıcı olduklarıاِفيه  
içlerindeاجوَأزو  eşlerٌةرطَهم  tertemiz kılınmışو  ve انوِرض 

rıza vardırاللَِّه ِمن  Allah’tanاللَّهو  Doğrusu Allahِصيرب  
hakkıyla görendir!اِدِبالِْعب  kullarını 

15) De ki: "Size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim 
mi? Takva sahibi olanlar için Rableri katında, altından 
nehirler akar, içlerinde sürekli kalıcı oldukları cennetler, 
tertemiz kılınmış eşler ve Allah’tan rıza vardır. Doğrusu 
Allah kullarını hakkıyla görendir.” 
"Kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma güzel 
atlara, hayvanlara, ekinlere olan sevgi insanlar için bezenip süslenmiştir..." 
(Al-i İmrân, 3/14) âyet-i kerimesi nazil olunca Hz. Ömer: "Ey Rabbım, 
şimdi, bunları bize neden süsiedin!?" dedi de "De ki: Size bunlardan daha 
hayırlısını haber vereyim mi?..." âyet-i kerimesi nazil oldu.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِانَّ الَِّذين كَفَروا لَن تغِنى عنهم اَموالُهم والَ اَوآلدهم ِمن اِهللا 
 كَدأِْب اَِل ِفرعونَ والَِّذين (10)ولَِئك هم وقُود الناِر شيئًا واُ

 ِديداُهللا شو وِبِهماُهللا ِبذُن مذَها فَاَخاِتنوا ِباَيكَذَّب ِلِهمقَب ِمن
 قُلْ ِللَِّذين كَفَروا ستغلَبونَ وتحشرونَ ِالَى (11)الِْعقَاِب 

 قَد كَانَ لَكُم اَيةٌ ِفى ِفئَتيِن الْتقَتا (12)لِْمهاد جهنم وِبئْس ا
 اْىر ِهمِمثْلَي مهنورةٌ يى كَاِفرراُخِبيِل اِهللا وقَاِتلُ ِفى سِفئَةٌ ت
الْعيِن واُهللا يؤيد ِبنصِرِه من يشآُء ِانَّ ِفى ذَِلك لَِعبرةً الُوِلى 

زين ِللناِس حب الشهواِت ِمن النسآِء والْبِنني   (13)اْالَبصاِر 
والْقَناِطِري الْمقَنطَرِة ِمن الذَّهِب والِْفضِة والْخيِل الْمسومِة 
 نسح هداُهللا ِعنا وينوِة الديالْح اعتم ِث ذَِلكرالْحاِم وعاْالَنو

اَؤنبئُكُم ِبخيٍر ِمن ذَِلكُم ِللَِّذين اتقَوا ِعند   قُلْ (14)الْماَِب 
 اجواَزا وِفيه اِلِدينخ ارها اْالَنِتهحت ِرى ِمنجت اتنج ِهمبر

  (15)مطَهرةٌ وِرضوانٌ ِمن اِهللا واُهللا بِصري ِبالِْعباِد 
الَِّذين ِإن Doğrusu var yaواكَفَر  küfre girenlerتُغِْني لَن  

uzaklaştıramazlar!منْهع  onlarınمالُهوَأم  malları daمهلَادلَا َأوو  
çocukları daاللَِّه ِمن  Allah'tanًئاشَي  hiçbir şeyiلَِئكُأوو  İşteمه  

onlarقُودو  yakıtıdırlarالنَّاِر  ateşin   
10) Doğrusu küfre girenler var ya; onların malları da 
çocukları da Allah'tan olan hiçbir şeyi kendilerinden asla 
uzaklaştıramazlar. İşte onlar, ateşin yakıtıdırlar. 

 والَِّذين ِمنTıpkı Firavun   ِفرعونhanedanı  آِلadeti gibi كَدْأِب
ِلِهمقَب ve onlardan öncekilerinواكَذَّب  yalanladılarاِتنَاِبآي  bizim 

ayetlerimiziمفََأخَذَه  onları yakalayıverdiاللَّه  Allah daِبذُنُوِبِهم  
günahları sebebiyleاللَّهو  Doğrusu Allahشَِديد  şiddetli 

olandırالِْعقَاِب  azabı 
11) Tıpkı Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin adeti 
gibi, bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları 
günahları sebebiyle yakalayıverdi. Doğrusu Allah, azabı 
şiddetli olandır. 
(*)Geçen âyetlerle, küfredenlerin ne mallan, ne evlâdı onları Allah 
katında hiçbir şeyden doygun kılıp kurtaramıyacaktir, denilerek, küfür ve 
tuğyanın hayat kanunlarına ters düştüğü hatırlatıldı ve bu kanunlara 
uymayanlara Allah'ın saadet sunan kudret elinin uzanmıyaeağına işaret 
edilerek geçmiş milletlerden örnekler verildi. 

 Yakında ستُغْلَبونİnkar وا كَفَرedenlere ِللَِّذينde ki قُْل
yenileceksinizو  veونشَرتُح  toplanacaksınızنَّمهِإلَى ج  

cehennemeِبْئسو  Ne kötüادالِْمه  bir döşek! 
12) İnkar edenlere de ki: "Yakında yenileceksiniz ve 
cehenneme toplanacaksınız. Ne kötü bir döşek." 
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عذَاب الناِر اَلَِّذين يقُولُونَ ربنآ ِاننآ اَمنا فَاغِْفر لَنا ذُنوبنا وِقنا 
(16) ِفِرينغتسالْمو ِفِقنينالْمو الْقَاِنِتنيو اِدِقنيالصو اِبِريناَلص 

 شِهد اُهللا اَنه آل ِالَه ِاالَّ هو والْملَِئكَةُ واُولُوا (17)ِباْالَسحاِر 
ِانَّ   (18)يز الْحِكيم الِْعلِْم قَآِئما ِبالِْقسِط آل ِالَه ِاالَّ هو الْعِز

 ِاالَّ ِمن ابوا الِْكتاُوت الَِّذين لَفتا اخمو الَماِهللا اِْالس دِعن ينالد
بعِد ما جآَء هم الِْعلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر ِباَياِت اِهللا فَِانَّ اَهللا 

 فَقُلْ اَسلَمت وجِهى ِللَِّه فَِانْ حآجوك  (19)سِريع الِْحساِب 
ومِن اتبعِن وقُلْ ِللَِّذين اُوتوا الِْكتاب واْالُميني َءاَسلَمتم فَِانْ 
 ِصرياُهللا بالَغُ والْب كلَيا عما فَِانلَّووِانْ تا وودتوا فَقَِد اهلَماَس

ن يكْفُرونَ ِباَياِت اِهللا ويقْتلُونَ النِبيني ِبغيِر  ِانَّ الَِّذي(20)ِبالِْعباِد 
حق ويقْتلُونَ الَِّذين يأْمرونَ ِبالِْقسِط ِمن الناِس فَبشرهم ِبعذَاٍب 

 اُولَِئك الَِّذين حِبطَت اَعمالُهم ِفى الدنيا واْالَِخرِة (21)اَِليٍم 
مماَ لَهو اِصِرينن (22) ِمن  

Resulullah (a.s.) Medine'ye geldikten sonra durumu açığa çıkıp etrafa 
yayılınca Şam (Suriye) halkı hahamlarından iki haham huzuruna geldiler. 
Medine'yi gördüklerinde biri ötekine, "Bu şehir son zamanda çıkacak 
peygamber şehrinin niteliklerine ne kadar da benziyor" dedi. Resulullah 
(a.s.)'ın huzuruna girdiklerinde sıfat ve özellikleriyle onu tanıdılar. İkisi de 
Hz. Peygambere, Sen Muhammed misin?" dediler. O, evet dedi. Sonra 
"Sen Ahmed misin? dediler. O evet dedi. Bunun üzerine, "Biz sana bir 
şahitliği soracağız. Eğer sen olduğu gibi onu haber verirsen sana iman 
eder, seni tasdik ederiz" dediler. Resulullah (a.s.) onlara, "Sorunuz" 
deyince şöyle dediler: "Allah'ın kitabındaki en büyük şahitliğin hangisi 
olduğunu bize haber ver." Bunun üzerine Yüce Allah, "Allah kendisinden 
başka hiçbir ilâh olmadığını adaleti ayakta tutarak açıkladı (şahitlik etti), 
melekler de ilim sahipleri de." buyruğunu indirdi. Her ikisi de bunun 
üzerine Müslüman oldular ve Resulullah (a.s.)'ı tasdik ettiler.63  

  اللَِّهayetlerini  ِبآياِتinkar edenler يكْفُرون الَِّذينDoğrusu نِإ
Allah'ınقْتُلُونيو  öldürenlerينالنَِّبي  nebileriٍّقِر حِبغَي  haksız yere 

و veقْتُلُوني  öldürenler var yaالَِّذين  ونرْأمي  emredenِطِبالِْقس  
adaletleَّالن ِمن شِّراِس فَب müjdele!مه onlarıذَاٍبِبع  bir azap ileَأِليٍم  

çok acıklı 
21) Doğrusu Allah'ın ayetlerini inkar edenler, nebileri 
haksız yere öldürenler ve adaletle emreden insanları 
öldürenler var ya; onları çok acıklı bir azap ile müjdele. 

 لَِئكُأوالَِّذين İşte onlarِْبطَتح  boşa gidenlerdirمالُهمَأع  amelleri 
 Onların  وما لَهمahirette de  والْآِخرِةdünyada da ِفي الدنْيا
yoktur!نَاِصِرين ِمن  yardımcıları 

22) İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa 
gidenlerdir. Onların yardımcıları yoktur. 
Ebu Ubeyde b. el-Cerrah'ın da rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.) şöyle 
buyurmuştur: "İsrailoğulları sabahın bir saatinde kırk üç peygamber 
öldürdüler. İçlerinde abit olanlardan yüz on iki kişi kalkıp onlara marufu 
emrettiler, münkerden alıkoymak istediler. Ancak hepsi de aynı günün 
akşamı öldürüldüler." İşte bu ayet-i kerimede Yüce Allah'ın söz konusu 
ettiği bunlardır. Bunu el-Medenî ve başkaları zikretmiştir. Bu ayet-i kerime 
buna göre Peygamber (a.s.)'ın döneminde yaşayan Yahudilere bir tehdit 
olmak üzere gelmiştir.64 

 
 
 
 
 
 
 

الَِّذين Onlar kiقُولُوني  derlerنَابر  Rabbimiz!ِإنَّنَا  Şüphesiz biz 
  وgünahlarımızı  ذُنُوبنَاbizim  لَنَاbağışla  فَاغِْفرiman ettik آمنَّا
veِقنَا  koru!ذَابع  azabındanالنَّاِر  ateş   

16) Onlar ki: "Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik, bizim 
günahlarımızı bağışla ve bizi ateş azabından koru" derler. 

اِبِرينالص Sabredenlerاِدِقينالصو  sadık olanlarالْقَاِنِتينو  gönülden itaat 
edici olanlarنِْفِقينالْمو  infak edenlerو  veتَغِْفِرينسالْم  bağışlanma 
dileyenlerdirحار ِبالَْأس seherlerde   

17) Sabredenler, sadık olanlar, gönülden itaat edici olanlar, 
infak edenler ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir. 

شَِهد şahittirاللَّه  Allahَأنَّه  Oلَا  olmadığınaِإلَه  gerçek ilâhِإلَّا  
başkaوه  O’ndanُلَاِئكَةالْمو  melekler لُوا الِْعلِْمُأوو ilim sahipleri 
 başka  ِإلَّاgerçek ilâh  ِإلَهyoktur  لَا adaleti  ِبالِْقسِطgözeten قَاِئما
وه O’ndanِزيزالْع  Aziz ِكيمالْح  Hakim  

18) Allah, melekler, hak ve adaleti gözeten ilim sahipleri, 
O’ndan başka gerçek ilâh olmadığına şahittir. O’ndan 
başka gerçek ilâh yoktur. Aziz (güçlü), Hakim (hükmeden) 
O’dur. 
Kelbî anlatıyor: Hz. Peygamber Medine-i Münevvere'de peygamber 
olarak ortaya çıktığında Şam papazlarından ikisi Medine-i Münevvere'ye 
geldiler. Medine şehrini görünce birisi arkadaşına: "Bu şehir, âhir 
zamanda çıkacak peygamberin şehrine ne kadar benziyor" dedi. Hz. 
Peygamber (a.s)'ın yanına girince daha önceden bildikleri vasıflarıyla 
tanıdılar ve: "Sen Muhammed misin?" dediler. Efendimiz (a.s): "Evet." 
buyurdu. "Sen Ahmed misin?" diye sordular, Efendimiz (a.s): "Evet." 
buyurdular. Onlar: "Saha bir şehadeti soracağız. Eğer o şehadeti bize 
haber verirsen sana iman edip seni tasdik edeceğiz." dediler. Hz. 
Peygamber (a.s):" Sorunuz." buyurdular da onlar: "Allah'ın kitabındaki en 
büyük şehadeti bize haber ver." dediler de Allah Tealâ, peygamberine: 
"Allah, kendinden başka hiçbir ilâh olmadığına, adaleti ayakta tutarak 
şehadet eyledi. Melekler ve ilim sahipleri de." âyetini indirdi. O iki papaz 
müslüman olup Hz. Peygamber (a.s)’ı tasdik ettiler.237 

ِإن Doğrusuينالد  dinِعنْد  katındaاللَِّه  Allahلَامالِْإس  İslam'dır 
 Kitap  الِْكتَابverilenler  الَِّذين ُأوتُواihtilafa düştüler وما اخْتَلَفَ

  الِْعلْمgeldikten  ما جاءهمsonra  ِمن بعِدancak kendilerine ِإلَّا
ilimاغْيب  sebebiyle hasetمنَهيب  aralarındakiنمو  Kimكْفُري  

inkar ederseاِتِبآي  ayetleriniاللَِّه  Allah'ınفَِإن  şüphesizاللَّه  
Allahِريعس  çabuk görendir!اِبالِْحس  hesabı   

19) Doğrusu Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler 
ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset 
sebebiyle ihtilafa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar 
ederse, şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. 
Ebu Süleyman ed-Dimaşki der ki: Yahudiler yahudilikten daha üstün bir 
din olmadığını, Hristiyanlar da hristiyanlıktan daha üstün bir din 
olmadığını iddia edince bu âyet-i kerime nazil oldu.238 

وكاجح فَِإن seninle tartışırlarsaفَقُْل  de kiُتلَمَأس  Ben teslim 
oldumِهيجو  rızasınaِللَِّه  Allah’ınِنيعاتَّب نمو  bana uyanlar da 

 ve والُْأميينKitap   الِْكتَابverilen  ُأوتُواkimselere  ِللَِّذينde ki وقُْل
ümmilereتُملَمَأَأس  Teslim oldunuz muفَِإن  Şayetوالَمَأس  teslim 
olurlarsaفَقَد  muhakkakواتَداه  hidayete ermiş olurlarِإنو  

Eğerالَّوتَو  yüz çevirirlerseا فَِإنَّم artıkكلَيع  sana düşenُلَاغالْب  
yalnızca tebliğdirاللَّهو  Şüphesiz Allahِصيرب  hakkıyla 

görendirاِدِبالِْعب  kullarını   
20) Artık seninle tartışırlarsa de ki: "Ben Allah’ın rızasına 
teslim oldum; bana uyanlar da…” Kitap verilen kimselere 
ve ümmilere de ki: "Teslim oldunuz mu?" Şayet teslim 
olurlarsa muhakkak hidayete ermiş olurlar. Eğer yüz 
çevirirlerse artık sana düşen yalnızca tebliğdir. Şüphesiz 
Allah kullarını hakkıyla görendir.  
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 Onları همtopladığımız   جمعنَاzaman  ِإذَا?nasıl olacak فَكَيفَ
 kendisinde  ِفيِهhiçbir şüphe olmayan  لَا ريبbir gün için ِليوٍم

 ve  وهمkazandığı  ما كَسبتHerkeseْ  كُلُّ نَفٍْسverilecek ووفِّيتْ
onlarونظْلَملَا ي  zulme uğratılmayacaklar 

25) Onları kendisinde hiçbir şüphe olmayan bir gün için 
topladığımız zaman nasıl olacak? Herkese kazandığı 
tastamam verilecek ve onlar zulme uğratılmayacaklar. 

  تُْؤِتيmülkün  الْملِْكsahibi olan  ماِلكAllah'ım  اللَّهمDe ki قُْل
verirsinلْكالْم  Mülküتَشَاء نم  dilediğineتَنِْزعو  alırsınلْكالْم  
mülküتَشَاء نِمم  dilediğinden deتُِعزو  aziz edersinتَشَاء نم  

Dilediğiniُّتُِذلو  zelil kılarsınتَشَاء نم  dilediğini deِدكِبي  senin 
elindedirرالْخَي  Hayır ancakِإنَّك  Şüphesiz senٍءلَى كُلِّ شَيع  
her şeyeقَِدير  kadirsin 

26) De ki: "Mülkün sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine 
verirsin; dilediğinden de mülkü alırsın. Dilediğini aziz 
edersin; dilediğini de zelil kılarsın. Hayır ancak senin 
elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. 
İbn Abbâs ve Enes ibn Mâlik derler ki: Allah Tealâ Resûlü (a.s)'ne 
Mekke'nin fethini nasib edip de Hz. Peygamber (a.s) ümmetine Rum ve 
Fürs hükümranlıklarını vaadedince münafıklar ve Yahudiler: "Heyhat, 
heyhat! İran ve Rum'ların hükümranlığı nerede Muhammed nerede! Onlar 
Muhammed'in hükümranlığı altına girmeyecek kadar güçlü ve sağlam. 
Mekke ve Medine Muhammed'e yetmemiş mi ki Rum ve İran mülküne 
tamah ediyor?" dediler de Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.65 

تُوِلج eklersinَلاللَّي  Geceyiاِرِفي النَّه  gündüzeتُوِلجو  eklersin 
ارالنَّه gündüzü deِلِفي اللَّي  geceyeتُخِْرجو  çıkarırsınيالْح  diriyi 

  ِمن الْحيölüyü  الْميتçıkarırsınَ  وتُخِْرجÖlüden ِمن الْميِت
diriden deُقزتَرو  rızıklandırırsınتَشَاء نم  dilediğini de ِرِبغَي 

  hesapsız ِحساٍب
27) Geceyi gündüze eklersin, gündüzü de geceye eklersin. 
Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın, 
dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın. 
İbni Abbas ve Enes b. Malik de der ki: Resulullah (a.s) Mekke'yi fethedip 
ümmetine İran ve Bizans mülkünü vaad edince münafıklarla Yahudiler 
şöyle dediler: "Heyhat! Heyhat! Muhammed, İran ve Bizans mülkünü 
nasıl eline geçirebilecektir. Onlar çok güçlüdürler ve kendilerini buna karşı 
koruyabilirler. Muhammed'e Mekke ve Medine yetmiyor mu ki İran ve 
Bizans mülküne göz dikiyor." Bunun üzerine Yüce Allah bu ayet-i 
kerimeyi indirdi. 66 

 kafirleri  الْكَاِفِرينMü’minler  الْمْؤِمنُونedinmesinler! لَا يتَِّخذْ
اءِليَأو velilerوِند ِمن  bırakıp daْؤِمِنينالْم  mü’minleriنمو  Her 
kimْلفْعي  yaparsaذَِلك  bunuسفَلَي  değildirاللَِّه ِمن  Allah'tan ِفي 
  َأن تَتَّقُواAncak müstesna  ِإلَّاhiçbir şey üzerinde شَيٍء

sakınılabilecekمِمنْه  onlardanًتُقَاة  bir şeyden sakınmanız 
كُمذِّرحيو sizi sakındırıyorاللَّه  Allahهنَفْس  kendisindenِإلَى اللَِّهو  

Muhakkak ki Allah'adırِصيرالْم  dönüş  
28) Mü’minler, mü’minleri bırakıp da kafirleri veliler 
edinmesinler! Her kim bunu yaparsa Allah'tan hiçbir şey 
üzerinde değildir. Ancak onlardan sakınılabilecek bir 
şeyden sakınmanız müstesna. Allah sizi kendisinden 
sakındırıyor. Muhakkak ki dönüş Allah'adır. 
Mukâtil ibn Süleyman ve Mukâtil ibn Hayyân'a göre ise bu âyet Mekke 
kâfirlerine dostluk ve sevgi gösteren Hâtıb ibn Beltea ve başkaları 
hakkında nazil olmuştur.67 

 Sinelerinizde  ما ِفي صدوِركُمgizleseniz de  ِإن تُخْفُواDe ki قُْل
olanıوهدتُب َأو  açıklasanız daهلَمعي  onu bilirاللَّه  Allahلَمعيو  
bilirاِتاوما ِفي السم  Göklerdeو  ve ا ِفيم her ne varsaِضالَْأر  

yerdeاللَّهو  Şüphesiz Allahٍءلَى كُلِّ شَيع  her şeyeقَِدير  kadirdir 
29) De ki: "Sinelerinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da 
Allah onu bilir. Göklerde ve yerde her ne varsa bilir. 
Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.”  
 
 
 
 

تاِب يدعونَ ِالَى ِكتاِب اَلَم تر ِالَى الَِّذين اُوتوا نِصيبا ِمن الِْك
 (23)اِهللا ِليحكُم بينهم ثُم يتولَّى فَِريق ِمنهم وهم معِرضونَ 

 مهغَراٍت ووددعا مامِاالَّ اَي ارا الننسمت قَالُوا لَن مهِباَن ذَِلك
كَيف ِاذَا جمعناهم ِليوٍم الَ  فَ(24)ِفى ِديِنِهم ما كَانوا يفْترونَ 

 (25)ريب ِفيِه ووفِّيت كُلُّ نفٍْس ما كَسبت وهم الَ يظْلَمونَ 
 لْكالْم ِزعنتآُء وشت نم لْكِتى الْمؤلِْك تالْم اِلكم مقُِل اللَّه

ِذلُّ متاُء وشت نم ِعزتآُء وشت نِمم كِان ريالْخ ِدكاُء ِبيشت ن
 ٍء قَِديرىلَى كُلِّ ش(26)ع وِلجتاِر وهلَ ِفى الناللَّي وِلجت 

 ِمن تيالْم ِرجختِت ويالْم ِمن ىالْح ِرجختِل وِفى اللَّي هاَرالن
الَ يتِخِذ  (27)الْحى وترزق من تشآُء ِبغيِر ِحساٍب 

 لْ ذَِلكفْعي نمو ِمِننيؤوِن الْمد آَء ِمنِلياَو ونَ الْكَاِفِرينِمنؤالْم
فَلَيس ِمن اِهللا ِفى شىٍء ِاالَّ اَنْ تتقُوا ِمنهم تقَيةً ويحذِّركُم اُهللا 

 ِصريِالَى اِهللا الْمو هفْس(28)ن فُوا مخا ِفى  قُلْ ِانْ ت
 وِركُمدا ِفى  صماِت ووما ِفى السم لَمعياُهللا و هلَمعي وهدبت اَو

 ٍء قَِديرىلَى كُلِّ شاُهللا عِض و(29)اْالَر  
  نَِصيباverilen  ُأوتُواkimseleri  ِإلَى الَِّذينgörmedin mi? َألَم تَرى

bir nasipالِْكتَاِب ِمن  Kitaptanنوعدي  çağırılıyorlar daِإلَى ِكتَاِب  
kitabınaاللَِّه  Allah’ınكُمحِلي  hükmetmesi içinمنَهيب  Aralarında 

ثُم sonraلَّىتَوي  dönüyorٌفَِريق  bir grupمِمنْه  onlardanمهو  
onlarونِرضعم  yüz çeviricidirler 

23) Kitaptan bir nasip verilen kimseleri görmedin mi? 
Aralarında hükmetmesi için Allah’ın kitabına çağırılıyorlar 
da, sonra onlardan bir grup dönüyor; onlar yüz 
çeviricidirler.  
Hz. Peygamber (a.s) Yahudileri İslâm'a çağırmıştı. Nu'mân ibn Evfâ: 
"Gel, papazlara gidelim hakkımızda onlar hüküm versin." dedi. 
Efendimiz (a.s): "Hayır, aksine gel Allah'ın kitabının hükmüne gidelim" 
buyurdu. O fikrinde ısrar ederek: "Hayır, illâ papazların hükmüne 
müracaat edelim." dedi de Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.239 

ذَِلك Buمِبَأنَّه  onlarınقَالُوا  demeleri sebebiyledirنَاستَم لَن  Bize 
dokunmayacaktırالنَّار  asla ateşِإلَّا  başkaاامَأي  günlerden 

  ِفي ِديِنِهمDoğrusu onları aldatmıştır  وغَرهمsayılı معدوداٍت
onları dinleri hakkındaونفْتَرا كَانُوا يم  uydurdukları şeyler 

24) Bu onların: “Bize sayılı günlerden başka asla ateş 
dokunmayacaktır,” demeleri sebebiyledir. Doğrusu 
uydurdukları şeyler onları dinleri hakkında aldatmıştır.  
Ayetlerin nüzul sebebiyle ilgili olarak İbni Ebi Hatim, İbnül-Münzir, İbni 
İshak, İbni Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etmektedirler: Resulullah 
(a.s..) Yahudilerin Tevrat'ı okuyup öğrettikleri yer olan Beytülmidras'ında 
bir grup Yahudi'nin yanına girdi. .Onları Allah'a yoluna davet etti. Nuaym 
b. Amr ile el-Haris b. Zeyd ona, "Ya Muhammed, sen hangi din 
üzeresin?" diye sordu. O da onlara, "İbrahim'in milleti (şeriatı) ve dini 
üzereyim" diye cevap verdi. Onlar, "İbrahim Yahudi idi" dediler. Şöyle 
cevap verdi: "O halde haydi Tevrat'ı getirin. O bizimle sizin aranızda 
hüküm versin." Ancak Resulullah (a.s.)'ın bu isteğini kabul etmediler. 
Bunun üzerine Yüce Allah, "Kitaptan kendilerine bir pay verileni görmez 
misin... Onların yaptıkları iftiraları da dinleri hususunda kendilerini 
aldatmıştır" buyruklarını indirdi.240  
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موي ِمن ِملَتا عما ورضحٍر ميخ ِمن ِملَتا عفٍْس مكُلُّ ن ِجدت 
سوٍء تود لَو اَنَّ بينها وبينه اَمدا بِعيدا ويحذِّركُم اُهللا نفْسه واُهللا 

حِببكُم  قُلْ ِانْ كُنتم تِحبونَ اَهللا فَاتِبعوِنى ي(30)رؤف ِبالِْعباِد 
 ِحيمر اُهللا غَفُورو كُموبذُن لَكُم ِفرغيوا اَهللا (31)اُهللا وقُلْ اَِطيع 

 الْكَاِفِرين ِحبا فَِانَّ اَهللا الَ يلَّووولَ فَِانْ تسالرِانَّ اَهللا (32)و 
عالَِمني اصطَفَى اَدم ونوحا واَلَ ِابرِهيم واَلَ ِعمرانَ علَى الْ

 ِاذْ (34)بعضها ِمن بعٍض واُهللا سِميع عِليم   ذُريةً (33)
قَالَِت امراَةُ ِعمرانَ رب ِانى نذَرت لَك ما ِفى بطِْنى محررا 

 ِليمالْع ِميعالس تاَن كى ِانلْ ِمنقَب(35)فَت ا قَالَتهتعضا وفَلَم 
 الذَّكَر سلَيو تعضا وِبم لَماُهللا اَعثَى وآ اُنهتعضى وِان بر
 ا ِمنهتيذُرو ا ِبكى اُِعيذُهِانو ميرا مهتيمى سِانثَى وكَاْالُن

ا نباتاً  فَتقَبلَها ربها ِبقَبوٍل حسٍن واَنبته(36)الشيطَاِن الرِجيِم 
 دجو ابرا الِْمحكَِريا زهلَيلَ عخا دا كُلَّمكَِريا زكَفَّلَها ونسح
ِعندها ِرزقًا قَالَ يامريم اَنى لَِك هذَا قَالَت هو ِمن ِعنِد اِهللا ِانَّ 

  (37)اَهللا يرزق من يشاُء ِبغيِر ِحساٍب 
36) Onu doğurduğunda –Allah onun ne doğurduğunu en iyi 
bilendir- dedi ki: “Rabbim, elbette ben onu kız doğurdum.” 
Erkek kız gibi değildir. “Ben ona Meryem adını verdim. 
Doğrusu ben onu da soyunu da kovulmuş şeytandan sana 
sığındırırım.”    

 güzel bir  حسٍنkabul ile  ِبقَبوٍلRabbi ربها onu kabul etti فَتَقَبلَها
و veاتَهَأنْب  onu yetiştirdiاتًانَب  bitki gibiنًاسح  güzel birاكَفَّلَهو  

ona kefil kıldıاكَِريز  Zekeriyya’yı daخََلا دكُلَّم  her girdiğinde 
  وجدmihraba ِمحراب الZekeriyyaْ  زكَِرياonun yanına علَيها

buluyorduاهِعنْد  onun yanındaقًاِرز  bir rızıkقَاَل  Dedi ki 
ميرامي Ey Meryem!َأنَّى  nereden?لَِك  sanaذَاه  Buْقَالَت  Dedi ki 
وه Oِعنِْد ِمن  katındandırاللَِّه  Allahاللَّه ِإن  Şüphesiz ki Allah 

 hesapsız  ِبغَيِر ِحساٍبdilediğini  من يشَاءrızıklandırır! يرزقُ
37) Rabbi onu güzel bir kabul ile kabul etti ve onu güzel bir 
bitki gibi yetiştirdi. Zekeriyya’yı da ona kefil kıldı. 
Zekeriyya onun yanına, mihraba her girdiğinde onun 
yanında bir rızık buluyordu. Dedi ki: “Ey Meryem! Bu sana 
nereden?” Dedi ki: “O Allah katındandır. Şüphesiz ki Allah 
dilediğini hesapsız rızıklandırır.” 
(*)Kur'ân-ı Kerîm'in çeşitli sûrelerinde Hz. Meryem'e ve oğlu Hz. İsa'ya 
yer verilirken bir sûrenin ismine de özel olarak Meryem Sûresi denilmiştir. 
Yalnız Meryem ismi 36 yerde geçmektedir. Bu, önce peygamberlerin bağlı 
bulunduğu İmrân ailesinin İlâhî sınırlar içinde nasıl bir feyiz, kaynağı 
olduğuna dikkatleriçekmekte ve bu aileden doğan çocukların Allah'a 
tertemiz birer kul olma potasında şekillendirildiklerini göstermektedir. 
Devam edegelen bu eğitimin son halkalarını Meryem oğlu İsâ Peygamber; 
Zekeriyya Peygamber ve onun oğlu Yahya Peygamber oluşturmakta, 
böylece İmrân ailesinin insanlıktan yana büyük hizmetleri dile 
getirilmektedir. Şüphesiz ki Hz. Meryem kadar anası da Allah'a bağlı 
bulunuyordu.  

 
 
 
 
 
 

موي günتَِجد  bulacağıكُلُّ نَفٍْس  Her bir nefisِْملَتا عم  
yaptıklarınıٍرخَي ِمن  hayır olarakارضحم  hazırِْملَتا عمو  her 
ne işlediyseوٍءس ِمن  kötülükدتَو  isteyecekانَهيب َأن لَو  onunla 

kendisiنَهيبو  arasındaادَأم  ebediاِعيدب  uzakحيو كُمذِّر sizi 
sakındırıyorاللَّه  Allahهنَفْس  kendisindenاللَّهو  Böylece Allah 

 kullarına karşı  ِبالِْعباِدRauf’tur رءوفٌ
30) Her bir nefis hayır olarak yaptıklarını hazır bulacağı 
gün her ne kötülük  işlediyse onunla kendisi arasında ebedi 
uzak bir mesafe olmasını isteyecek. Allah sizi kendisinden 
sakındırıyor. Böylece Allah kullarına karşı Rauf 
(şefkatli)’tur.” 

 Allah’ı  اللَّهseviyorsanız  تُِحبونsiz  كُنْتُمEğer  ِإنDe ki قُْل
 يغِْفرve   وAllah da  اللَّهsizi sevsin  يحِببكُمbana uyun ki فَاتَِّبعوِني

لَكُم bağışlasınكُمذُنُوب  günahlarınızıاللَّهو  Muhakkak ki Allah  
غَفُور Ğafur’durِحيمر  Rahim’dir 

31) De ki: “Eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah 
da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Muhakkak ki 
Allah Ğafur (ayıpları gizleyen)’dur, Rahim 
(bağışlayan)’dir.” 
Hz. Peygamber (a.s) zamanında bir kavim: "Biz Allah'ı çok seviyoruz." 
demişler de Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirmiş. Taberî, Hasen 
rivayetinde adı geçen kavim'in Necran hey'eti olduğunu söyler.241 

 Resul’e de  والرسوَلAllah’a da  اللَّهitaat edin!  َأِطيعواDe ki قُْل
فَِإن Eğerالَّوتَو  yüz çevirirlerseاللَّه فَِإن  elbette ki Allahِحبلَا ي  

sevmezالْكَاِفِرين  kafirleri 
32) De ki: “Allah’a da Resul’e de itaat edin. Eğer yüz 
çevirirlerse elbette ki Allah, kafirleri sevmez.” 
İbn Abbâs'tan rivayet ediliyor: "De ki; eğer Allah'ı seviyor idiyseniz..." 
âyet-î kerimesi nazil olunca Abdullah ibn Ubeyy: "Muhammed kendine 
itaati Allah'a itaat gibi kıldı. Bize, Hristiyanların İsa'yı sevdiği gibi 
kendisini sevmemizi emrediyor." dedi de bu âyet-i kerime nazil oldu.242 

اللَّه ِإن Doğrusu Allahطَفَىاص  seçtiمآد  Adem’iانُوحو  Nuh’u 
 علَى İmran ailesini  آَل ِعمرانve  وİbrahim  ِإبراِهيمailesini وآَل

الَِمينالْع alemler üzerine 
33) Doğrusu Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve 
İmran ailesini alemler üzerine seçti. 
İbn Abbâs'tan   rivayete   göre   Yahudiler:   "Biz,   İbrahim'in,   İshak'ın, 
Yakub'un çocuklarıyız ve onların dini üzereyiz." demişlerdi de bu âyet-i 
kerime nazil oldu.243 

 bazısından  ِمن بعٍضBazısı  بعضهاolan bir zürriyettir ذُريةً
اللَّهو Şüphesiz ki Allahِميعس  Semi’dirِليمع  Alîm’dir 

34) Bazısı bazısından olan bir zürriyettir. Şüphesiz ki Allah 
Semi (işiten)’dir, Alîm (bilen)’dir. 

  ِإنِّيRabbim  ربİmran’ın  ِعمرانkarısı  امرَأةdemişti kiُ ِإذْ قَالَتْ
doğrusu benتُ لَكنَذَر  sana adadımطِْنيا ِفي بم  karnımdakini 

  ِإنَّكbenden  ِمنِّي!kabul et  فَتَقَبْلazad edilmiş olarak محررا
Şüphesiz sensinََأنْت  yalnız sen!ِميعالس  Semi’ْال ِليمع Alîm 

35) İmran’ın karısı demişti ki: “Rabbim, doğrusu ben 
karnımdakini azad edilmiş olarak sana adadım; benden 
kabul et. Şüphesiz Semi’ (işitici),  Alîm olan sensin, yalnız 
sen.” 

 نِّي ِإRabbim  ربdedi ki  قَالَتOnu doğurduğundaْ فَلَما وضعتْها
elbette benاتُهعضو  onu doğurdumُأنْثَى  kızاللَّهو  Allahلَمَأع  

en iyi bilendirاِبم  onun neْتعضو  doğurduğunuسلَيو  
değildirالذَّكَر  Erkekكَالُْأنْثَى  kız gibiِإنِّيو  Benاتُهيمس  ona adını 
verdimميرم  Meryemِإنِّيو  Doğrusu benاُأِعيذُه  sığındırırım! 

ِبك sanaاتَهيذُرو  onu da soyunu daطَاِنالشَّي ِمن  şeytandan 
 kovulmuş الرِجيِم
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 bir alamet  آيةً!bana ver  اجعْل ِليRabbim  ربdedi قَاَل
  النَّاسkonuşmamandır  َألَّا تُكَلِّمSenin alametin  آيتُكbuyurduقَاَل

insanlarlaَثَلَاثَة  üçاٍمَأي  günَّا ِإل dışındaازمر  işaretleşmenاذْكُرو  
zikretكبر  Rabbiniاكَِثير  çokçaو  veحبس  tesbih et!ِشيِبالْع  

akşamكَاِرالِْإبو  sabah 
41) “Rabbim bana bir alamet ver” dedi. “Senin alametin 
insanlarla işaretleşmen dışında üç gün konuşmamandır. 
Rabbini çokça zikret ve sabah akşam tesbih et” buyurdu. 

 Ey  يامريمMelekler  الْملَاِئكَةHani demişlerdi kiُ وِإذْ قَالَتْ
Meryem!اللَّه ِإن  Şüphesiz Allahطَفَاِكاص  seni seçtiِكرطَهو  

seni tertemiz kıldıطَفَاِكاصو  Sen üstün kıldı iلَى ِناِء عس 
kadınlarına üstünالَِمينالْع  alemlerin 

42) Hani Melekler demişlerdi ki: “Ey Meryem! Şüphesiz 
Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı. Seni alemlerin 
kadınlarına üstün kıldı.” 

ميرامي Ey Meryemاقْنُِتي  gönülden itaat et!ِكبِلر  Rabbine 
اسِديوج Secde etكَِعيارو  ve rüku edenlerleعم  beraber 

اِكِعينالر beraber rüku et 
43) “Ey Meryem Rabbine gönülden itaat et! Secde et ve 
rüku edenlerle beraber rüku et.” 

ذَِلك İşte bunlarاِءأنْب ِمن  haberlerindendir kiِبالْغَي  gaybنُوِحيِه  
biz onu vahyediyoruzكِإلَي  sanaَا كُنْتمو  değildinِهميلَد  sen 

yanlarındaلْقُونِإذْ ي  atarlarkenمهَأقْلَام  kalemleriniمهَأي  hangisi 
 sen değildin  وما كُنْتMeryem’eَ  مريمkefil olacak diye يكْفُُل
ِهميلَد yanlarındaخْتَِصمِإذْ ي ون çekişirlerken de 

44) İşte bunlar gayb haberlerindendir ki biz onu sana 
vahyediyoruz. Meryem’e hangisi kefil olacak diye 
kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin, çekişirlerken 
de sen yanlarında değildin. 

 !Ey Meryem  يامريمmelekler ةُ الْملَاِئكdemişlerdi kiَ قَالَتHaniْ ِإذْ
اللَّه ِإن Kuşkusuz Allahِكشِّربي  seni müjdeliyorٍةِبكَِلم  kelime ile 
ِمنْه kendinden birهماس  İsmiِسيحالْم  Mesih’tirىِعيس  İsa ناب 
ميرم Meryem oğluا ِفيِجيهو  şanı yücedirانْيالد  dünyada da و 

veِةالْآِخر  ahirette deِبينقَرالْم ِمنو  yakın kılınanlardandır 
45) Hani melekler demişlerdi ki: “Ey Meryem! Kuşkusuz 
Allah seni kendinden bir kelime ile müjdeliyor. İsmi 
Meryem oğlu İsa Mesih’tir,68 dünyada da ahirette de şanı 
yücedir ve yakın kılınanlardandır.” 
(*)Geçen âyetler, geçmiş peygamberlerin örnek alınacak durumlarından, 
ibretli safhalarından ve sonra İmrân ailesinin Allah'a olan teslimiyetinden, 
Allah katında seçkin bir kadın olan Hz. Meryem'den önemli parçalar 
naklettikten sonra, bu bilgilerin belirtilen mana ve muhtevada başka bir 
yerde yazılı bulunmadığına dikkatler çekiliyor. Son Peygamber Hz. 
Muhammed (a.s)'ın bunları bilmesine imkân olmadığı, ama kendisine 
gelen vahiy ile haberdar edildiği hatırlatılıyor ve böylece bu ve benzeri 
kıssalar da Peygamberin Allah tarafından gönderilen hak nebi olduğuna 
belge gösteriliyor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هناِلك دعا زكَِريا ربه قَالَ رب هب ِلى ِمن لَدنك ذُريةً طَيبةً 
نادته الْملَِئكَةُ وهو قَآِئم يصلِّى ِفى  فَ(38)ِانك سِميع الدعآِء 

الِْمحراِب اَنَّ اَهللا يبشرك ِبيحيى مصدقًا ِبكَِلمٍة ِمن اِهللا وسيدا 
 اِلِحنيالص ا ِمنِبينا وورصحكُونُ ِلى (39)وي ىاَن بقَالَ ر 

 رالِْكب ِنىلَغب قَدو ا غُالَملُ مفْعاُهللا ي قَالَ كَذَِلك اِقراَِتى عرامو
 قَالَ اَيتك اَالَّ تكَلِّم الناس   قَالَ رب اجعلْ ِلى اَيةً(40)يشآُء 

واذْكُر ربك كَِثريا وسبح ِبالْعِشى واِْالبكَاِر  ثَالَثَةَ اَياٍم ِاالَّ رمزا 
ِانَّ اَهللا اصطَفَاِك وطَهرِك  لَِت الْملَِئكَةُ يامريم  وِاذْ قَا(41)

 الَِمنيآِء الْعلَى ِنسطَفَاِك عاصِك (42)وبِتى ِلراقْن ميرامي 
 اِكِعنيالر عكَِعى مارِدى وجاسِب (43)ويآِء الْغباَن ِمن ذَِلك 

لَد تا كُنمو كوِحيِه ِالَيكْفُلُ ني مهاَي مهلْقُونَ اَقْالَمِاذْ ي ِهمي
 ِاذْ قَالَِت الْملَِئكَةُ ,(44)مريم وما كُنت لَديِهم ِاذْ يختِصمونَ 

 نى ابِعيس ِسيحالْم همِاس هٍة ِمنِك ِبكَِلمرشبِانَّ اَهللا ي ميرامي
نا ِفى الدِجيهو ميرم ِبنيقَرالْم ِمنِة واْالَِخرا و(45)ي  

نَاِلكه işte oradaاعد  dua ettiاكَِريز  Zekeriyyaهبر  Rabbineقَاَل  
Dedi kiبر  Rabbimِلي به  bana bağışla!نْكلَد ِمن  katından 

  سِميعMuhakkak ki sen  ِإنَّكtertemiz  طَيبةbir zürriyetً ذُريةً
işitensinاِءعالد  duayı 

38) Zekeriyya işte orada Rabbine dua etti. Dedi ki: 
“Rabbim, bana katından tertemiz bir zürriyet bağışla. 
Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin.” 

تْهفَنَاد ona seslendiُلَاِئكَةالْم  meleklerوهو  Oقَاِئم  ayaktaلِّيصي  
namaz kılarkenاِبرِفي الِْمح  mihraptaَأن  Şüphesizاللَّه  Allah 

كشِّربي seni müjdeliyor!ىيحِبي  Yahya ileقًادصم  tasdik edici 
  وحصوراefendi  وسيداAllah’tan olan  ِمن اللَِّهbir kelimeyi ِبكَِلمٍة

nefsine hakimو  veانَِبي  bir nebi olanاِلِحينالص ِمن  salihlerden 
39) O, mihrapta ayakta durup namaz kılarken melekler ona 
seslendi: “Şüphesiz Allah sana Allah’tan olan bir kelimeyi 
tasdik edici, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir nebi 
olan Yahya ile seni müjdeliyor.” 

  غُلَامnasıl olabilir?  يكُون ِليbana  َأنَّىRabbim  ربDedi ki قَاَل
oğlumلَغَِنيب قَدو  gelip bana çatmışkenرالِْكب  ihtiyarlıkَأِتيرامو  

eşim deاِقرع  kısırkenقَاَل  Buyurdu kiكَذَِلك  İşte böyledirاللَّه  
Allahُلفْعي  yapar!شَاءا يم  dilediğini 

40) Dedi ki: “Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmışken eşim 
de kısırken benim nasıl oğlum olabilir?” Buyurdu ki: “İşte 
böyledir, Allah dilediğini yapar.” 
(*)Yukarıdaki âyetler, inanmış bütün kadınlara örnek olma düzeyinde 
bulunan Meryem'den, O'nun Hakk'a teslimiyetinden, Zekeriyya 
Peygamberin gıptasını çekecek olgunluk ve takvasından söz edildi. 
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 اِلِحنيالص ِمنالً وكَهِد وهِفى الْم اسالن كَلِّمي(46)و قَالَت 
ُهللا رب اَنى يكُونُ ِلى ولَد ولَم يمسسِنى بشر قَالَ كَذَِلِك ا

يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ  يخلُق ما يشآُء ِاذَا قَضى اَمرا فَِانما 
 (48) ويعلِّمه الِْكتاب والِْحكْمةَ والتوريةَ واِْالنِجيلَ (47)

ورسوالً ِالَى بِنى ِاسرآِئيلَ اَنى قَد ِجئْتكُم ِباَيٍة ِمن ربكُم اَنى 
خلُق لَكُم ِمن الطِِّني كَهيئَِة الطَّيِر فَاَنفُخ ِفيِه فَيكُونُ طَيرا ِبِاذِْن اَ

 ئُكُمباُنى ِبِاذِْن اِهللا وتوِىي الْماُحو صراْالَبو هاْالَكْم ِرئاُباِهللا و
 وِتكُميونَ ِفى بِخردا تمأْكُلُونَ وا تِانْ ِانَّ ِفى ذَِل ِبم ةً لَكُمالَي ك

 ِمننيؤم متالُِحلَّ (49)كُنيِة وروالت ِمن ىدي نيا بقًا ِلمدصمو 
لَكُم بعض الَِّذى حرم علَيكُم وِجئْتكُم ِباَيٍة ِمن ربكُم فَاتقُوا اَهللا 

فَاعبدوه هذَا ِصراطٌ  ِانَّ اَهللا ربى وربكُم (50)واَِطيعوِن 
 ِقيمتساِرى (51)مصاَن نقَالَ م الْكُفْر مهى ِمنِعيس سآ اَحفَلَم 

ِالَى اِهللا قَالَ الْحواِريونَ نحن اَنصار اِهللا اَمنا ِباِهللا واشهد ِباَنا 
  (52)مسِلمونَ 

 ِمنBenden önceki  ا بين يدي ِلمdoğrulayıcı olarak ومصدقًا
 bazı  بعضhelal ve size kılmak için  وِلُأِحلَّ لَكُمTevrat’ı التَّوراِة
şeyleriمرالَِّذي ح  haram kılınanكُملَيع  sizeِجْئتُكُمو  Siz getirdim 

eٍةِبآي  bir ayetكُمبر ِمن  Rabbinizdenفَاتَّقُوا  Artık sakının  اللَّه 
Allah’tanوِنيَأِطيعو  ve bana itaat edin 

50) “Benden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size 
haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için... Size 
Rabbinizden bir ayet getirdim. Artık Allah’tan sakının  ve 
bana itaat edin.”  

 sizin de  وربكُمRabbim  ربيMuhakkak ki Allah للَّهِإن ا
Rabbinizdirوهدبفَاع  O halde O’na ibadet edinذَاه  işte budur! 

 Dosdoğru  مستَِقيمyol ِصراطٌ
51) “Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de 
Rabbinizdir. O halde O’na ibadet edin. Dosdoğru yol işte 
budur.”  

سا َأحفَلَم sezinceىِعيس  İsaمِمنْه  onlardanالْكُفْر  küfrüقَاَل  dedi 
نم kimlerdir?اِريَأنْص  yardımcılarımِإلَى اللَِّه  Allah’aقَاَل  

dediler kiوناِريوالْح  Havarilerننَح  bizizارَأنْص  yardımcıları 
  ِبَأنَّاşahit ol ki  واشْهدAllah’a  ِباللَِّهiman ettik  آمنَّاAllah’ın اللَِّه

şüphesiz bizونِلمسم  müslümanlarız 
52) İsa, onlardan küfrü sezince: “Allah’a yardımcılarım 
kimlerdir?” dedi. Havariler dediler ki: “Allah’ın yardımcıları 
biziz. Allah’a iman ettik. Şahit ol ki şüphesiz biz 
müslümanlarız.” 
(*)Geçen âyetler, Hz. İsâ Peygamberin İsrailoğullarına gönderilen bir 
Resul olduğu ve birkaç mu'cizeyle ortaya çıktığı; esasen dünyaya 
gelmesinin bile olağanüstü bir durum arzettiği, buna rağmen dünya 
saltanatının cazibesine takılan Yahudiler üzerinde o gün fazla etkili 
olmadığı anlatıldı. 

 
 
 
 
 
 
 
 

كَلِّميو konuşacaktırالنَّاس  insanlarlaِدهِفي الْم  Beşikteyken de 
 salihlerdendir  وِمن الصاِلِحينyetişkinken de وكَهلًا

46)“Beşikteyken de yetişkinken de insanlarla konuşacaktır; 
salihlerdendir.” 

 benim nasıl olabilir?l  َأنَّى يكُون ِليRabbim  ربDedi ki قَالَتْ
لَدو çocuğumِنيسسمي لَمو  bana dokunmamışkenشَرب  bir 

beşerقَاَل  Buyurdu kiكَذَِلِك  İşte böyledirاللَّه  Allahُخْلُقي  
yaratırشَاءا يم  dilediğiniىِإذَا قَض  hükmettiği zamanارَأم  Bir 

işeافَِإنَّم  sadeceقُوُلي  derلَه  onaكُن  Olكُونفَي  o da hemen 
oluverir 

47) Dedi ki: “Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken nasıl 
benim çocuğum olabilir?” Buyurdu ki: “İşte böyledir. Allah 
dilediğini yaratır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece 
“Ol” der; o da hemen oluverir.” 

هلِّمعيو Ona öğretecektirالِْكتَاب  kitap ileَةالِْحكْمو  hikmeti 
 ve İncil’i  والِْإنِجيَلTevrat’ı والتَّوراةَ

48) Ona kitap ile hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecektir.  

 İsrailoğullarına  ِإلَى بِني ِإسراِئيَلbir Resul olmak üzere ورسولًا
  ِمن ربكُمbir ayet ile  ِبآيٍةgeldim  ِجْئتُكُمDoğrusu  قَدben َأنِّي

Rabbinizdenَأنِّي  Muhakkak benَُأخْلُقُ لَك م size bir şey yapıp 
 ona üflerim  فََأنفُخkuşُ  الطَّيِرşeklinde  كَهيَئِةçamurdan ِمن الطِّيِن

  اللَِّهizni ile  ِبِإذِْنhemen bir kuş  طَيراoluverir  فَيكُونo da ِفيِه
Allah’ınِرُئُأبو  iyileştirir هالَْأكْم  doğuştan kör olanıصرالَْأبو  
alacalıyıو  veِيُأح  diriltirimتَىوالْم  ölüleriِبِإذِْن اللَِّه  Allah’ın 

izniyleُئكُمُأنَبو  size haber veririmا تَْأكُلُونِبم  yediğiniz امو 
ونِخرتَد ve biriktirdiğiniz şeyleriوِتكُميِفي ب  evlerinizde ِفي ِإن 

ذَِلك muhakkak bundaًةلَآي  bir ayet vardırلَكُم  sizin için ِإن 
Eğerكُنْتُم  kimselersenizْؤِمنينم  mü’min 

49) “Doğrusu ben İsrailoğullarına bir Resul olmak üzere 
Rabbinizden bir ayet ile geldim. Muhakkak ben size 
çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üflerim, o da 
Allah’ın izni ile hemen bir kuş oluverir. Allah’ın izniyle 
doğuştan kör olanı, alacalıyı iyileştirir ve ölüleri diriltirim. 
Ayrıca evlerinizde yediğiniz ve biriktirdiğiniz şeyleri size 
haber veririm. Eğer mü’min kimselerseniz muhakkak 
bunda sizin için bir ayet vardır.” 
(*)Hz. İsâ tarafından gösterileceği bildirilen mucizelerin Hz. İsa'nın 
muhatapları açısından önem taşımasının yanı sıra, daha sonra 
Hıristiyanlıkta bunlara bağlanan sonuçlar bu dinin mensuplarını çok 
tehlikeli bir mecraya sevketmiş olduğundan gerek burada gerekse Mâide 
sûresinin 110. âyetinde, bunların yüce Allah'ın iznine bağlı olduğuna sık 
sık dikkat çekilmiştir. 
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ا الَِّذينفََأم kimseler var yaواكَفَر  İnkar edenمهذِّبفَُأع  azap 
edeceğimاا شَِديدذَابع  çok şiddetli bir azap ileانْيِفي الد  

dünyada daِةالْآِخرو  ahirette deما لَهمو  Doğrusu onların ِمن 
نَاِصِرين hiç bir yardımcıları yoktur 

56) İnkar eden kimseler var ya, onlara dünyada da ahirette 
de çok şiddetli bir azap ile azap edeceğim. Doğrusu onların 
hiçbir yardımcıları yoktur. 

ا الَِّذينَأمو kimselere gelinceنُواآم  İman edip deِملُواعو  ameller 
işleyenlereاِتاِلحالص  salihفِّيِهموفَي  tastamam verecektirمهورُأج  

onlara ecirleriniاللَّهو  Şüphesiz ki Allahِحبلَا ي  sevmez 
الظَّاِلِمين zalimleri 

57) İman edip de salih ameller işleyenlere kimselere 
gelince, onlara ecirlerini tastamam verecektir. Şüphesiz ki 
Allah, zalimleri sevmez. 

ذَِلك İşte buنَتْلُوه  okuduğumuzكليع  sanaاِتالْآي ِمن  
ayetlerdendirو  veالذِّكِْر  zikirdenِكيِمالْح  hikmetli 

58) İşte bu sana okuduğumuz hikmetli zikirden ve 
ayetlerdendir. 

ِإن Şüphesizثََلم  durumuىِعيس  İsa’nınِعنْد  katındaاللَِّه  Allah 
  ِمن تُراٍبOnu yarattı  خَلَقَهAdem’in  آدمdurumu gibidir كَمثَِل

topraktanثُم  sonraقَاَل  dediلَه  onaكُن  Olكُونفَي  o da hemen 
oluverdi 

59) Şüphesiz Allah katında İsa’nın durumu Adem’in 
durumu gibidir. Onu topraktan yarattı; sonra ona “Ol!” 
dedi, o da hemen oluverdi. 
İbni Abbâs'tan rivayet olunuyor: Necran Hritiyanlarından bir hey'et 
gelmişti. Seyyid ve Akıb da içlerindeydi. Hz. Peygamber (a.s)'e: Ey 
Muhammed, dostumuzu (Hz. İsa'yı kastediyorlar) zikrediyormuşsun" 
dediler. Hz. Peygamber (a.s): "Nasıl zikrediyomuşum?" diye sordu. 
"Onun Allah'ın kulu olduğunu iddia ediyormuşsun." dediler. Efendimiz 
(a.s): "Evet, O Allah'ın kuludur." buyurdu. "Hiç İsa gibisini gördün veya 
haber aldın mı?" dediler, sonra yanından çıktılar. Onların arkasından 
Cibril Allah'ın emrini getirdi: "Sana geldiklerinde onlara de ki: Allah 
katında İsa'nın misali aynen Adem'in misali gibidir… " 69 

 ِمنO halde olma!   فَلَا تَكُنRabbindendir  ِمن ربكHak الْحقُّ
تَِرينمالْم kuşkuya kapılanlardan 

60) Hak Rabbindendir. O halde kuşkuya kapılanlardan 
olma. 

نفَم Artık kimكاجح  seninle tartışırsaِفيِه  onun hakkında ِمن 
  تَعالَواde ki  فَقُْلilimden لِْم ِمن الِْعsana gelen  ما جاءكsonra بعِد

Gelin عنَد  çağıralım نَانَاءَأب  oğullarımızıكُمنَاءَأبو  ve 
oğullarınızıنَااءِنسو  kadınlarımızıكُماءِنسو  ve kadınlarınızı 

 dua edelim de  نَبتَِهْلsonra  ثُمve sizleri  وَأنْفُسكُمbizleri وَأنْفُسنَا
  علَى الْكَاِذِبينAllah’ın  اللَِّهlanetini  لَعنَةَ!kılalım فَنَجعْل

yalancıların üzerine   
61) Artık sana gelen ilimden sonra kim seninle onun 
hakkında tartışırsa de ki: “Gelin çağıralım oğullarımızı ve 
oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı; bizleri ve sizleri 
sonra dua edelim de Allah’ın lanetini yalancıların üzerine 
kılalım.” 
Bu hadise İslâm tarihinde Yemen Necranı Hristiyanları heyetinin Medine-
i Münevvere'ye gelmesi ve bu hey'et ile Hz. Peygamber arasında yapılan 
tartışmalarda kendilerine getirilen bütün delillere karşı küfür ve inatlarında 
ısrar edip İslama gelmemeleri üzerine Hz. Peygamber tarafından Allah'ın 
emriyle karşılıklı lânetleşmeye çağrılmaları (Mübâhele) ve onların da 
bundan çekinerek cizye vermeyi kabul edip kabilelerine dönmeleri 
hadisesi olarak meşhurdur ve hicretin dokuzuncu senesinde meydana 
gelmiştir.70 

 
 
 
 
 
 

 اِهِدينالش عا منبولَ فَاكْتسا الرنعباتو لْتزا أَنا ِبمنا آمنبر
)53 (وا وكَرمو اِكِرينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كَرم)ِإذْ قَالَ ) 54

 الَِّذين ِمن كرطَهمو ِإلَي كاِفعرو فِّيكوتي مى ِإناِعيسي اللَّه
كَفَروا وجاِعلُ الَِّذين اتبعوك فَوق الَِّذين كَفَروا ِإلَى يوِم 

 ِإلَي ِة ثُمامِلفُونَ الِْقيتخِفيِه ت متا كُنِفيم كُمنيب كُمفَأَح كُمِجعرم
فَأَما الَِّذين كَفَروا فَأُعذِّبهم عذَابا شِديدا ِفي الدنيا ) 55(

 اِصِرينن ِمن ما لَهمِة والْآِخرِملُوا ) 56(وعوا ونآم ا الَِّذينأَمو
اِت فَياِلحالص الظَّاِلِمني ِحبلَا ي اللَّهو مهورأُج فِّيِهم57(و (

ِإنَّ مثَلَ ) 58(ذَِلك نتلُوه عليك ِمن الْآياِت والذِّكِْر الْحِكيِم 
 كُن قَالَ لَه اٍب ثُمرت ِمن لَقَهخ مثَِل آداللَِّه كَم دى ِعنِعيس

فَمن ) 60(بك فَلَا تكُن ِمن الْممتِرين الْحق ِمن ر) 59(فَيكُونُ 
حاجك ِفيِه ِمن بعِد ما جاَءك ِمن الِْعلِْم فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناَءنا 
وأَبناَءكُم وِنساَءنا وِنساَءكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتِهلْ 

  )61(ِه علَى الْكَاِذِبني فَنجعلْ لَعنةَ اللَّ
 tabi  واتَّبعنَاindirdiğine  ِبما َأنْزلْتiman ettikَ  آمنَّاRabbimiz ربنَا

oldukوَلسالر  Resul’eنَافَاكْتُب  artık bizi yazعم  beraberالشَّاِهِدين  
şahit olanlarla 

53) “Rabbimiz, indirdiğine iman ettik ve Resul’e tabi 
olduk, artık bizi şahit olanlarla beraber yaz.” 

 Allah da  اللَّهbir düzen kurdu  ومكَرDüzen kurdular ومكَروا
اللَّهو Şüphesiz Allahرخَي  en hayırlısıdırاِكِرينالْم  düzen 

kuranların 
54) Düzen kurdular, Allah da bir düzen kurdu. Şüphesiz 
Allah düzen kuranların en hayırlısıdır. 

  ِإنِّي!Ey İsa  ياِعيسىAllah  اللَّهşöyle buyurmuştu  قَاَلHani ِإذْ
Muhakkak ki benفِّيكتَوم  seni vefat ettireceğimو  veكاِفعر  

Seni kendime yükselteceğimكرطَهمو ِإلَي  seni 
temizleyeceğimوا ِمنكَفَر الَِّذين  kafirlerdenاِعُلجو  tutacağım 

وكعاتَّب الَِّذين Sana tabi olanları daَقفَو  üstündeواكَفَر الَِّذين  
kafirlerinِةامِم الِْقيوِإلَى ي  kıyamet gününe kadarثُم  Sonra ِإلَي 
كُمِجعرم dönüşünüz ancak banadırكُمفََأح  hükmedeceğimنَكُميب  

aranızdaاِفيم  şeylerdeكُنْتُم işte sizinِفيِه  o تَخْتَِلفُون ihtilafa 
düştüğünüz 

55) Hani Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! Muhakkak ki 
ben seni vefat ettireceğim. Seni kendime yükselteceğim ve 
seni kafirlerden temizleyeceğim. Sana tabi olanları da 
kıyamet gününe kadar kafirlerin üstünde tutacağım. Sonra 
dönüşünüz ancak banadır. İşte o sizin, ihtilafa düştüğünüz 
şeylerde aranızda hükmedeceğim.” 
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 ولَه ِإنَّ اللَّهو ِإلٍَه ِإلَّا اللَّه ا ِمنمو قالْح صالْقَص وذَا لَهِإنَّ ه
 ِكيمالْح ِزيز62(الْع (ِليمع ا فَِإنَّ اللَّهلَّووفَِإنْ ت فِْسِدينِبالْم 

قُلْ ياأَهلَ الِْكتاِب تعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا ) 63(
 ا ِمناببا أَرضعا بنضعِخذَ بتلَا يئًا ويِبِه ش ِركشلَا نو ِإلَّا اللَّه دبعن

ياأَهلَ ) 64( اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ دوِن اللَِّه فَِإنْ تولَّوا فَقُولُوا
الِْكتاِب ِلم تحاجونَ ِفي ِإبراِهيم وما أُنِزلَت التوراةُ والِْإِجنيلُ ِإلَّا 

هاأَنتم هؤلَاِء حاججتم ِفيما لَكُم ِبِه ) 65(ِمن بعِدِه أَفَلَا تعِقلُونَ 
اجحت فَِلم لَا ِعلْم متأَنو لَمعي اللَّهو ِبِه ِعلْم لَكُم سا لَيونَ ِفيم

ما كَانَ ِإبراِهيم يهوِديا ولَا نصراِنيا ولَِكن كَانَ ) 66(تعلَمونَ 
 ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنما وِلمسِنيفًا ماِس ) 67(حلَى النِإنَّ أَو

ِذين اتبعوه وهذَا النِبي والَِّذين آمنوا واللَّه وِلي ِبِإبراِهيم لَلَّ
 ِمِننيؤا ) 68(الْممو كُمِضلُّوني اِب لَوِل الِْكتأَه طَاِئفَةٌ ِمن تدو

ياأَهلَ الِْكتاِب ِلم ) 69(يِضلُّونَ ِإلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ 
  )70(ِبآياِت اللَِّه وأَنتم تشهدونَ تكْفُرونَ 

67) İbrahim Yahudi, Hıristiyan da değildi. Fakat hanif bir 
müslümandı; müşriklerden değildi. 
İbn Humeyd kanalıyla İbn Abbâs'tan rivayet ediliyor: Necran Hristiyanları 
heyeti ile Yahudi hahamları Hz. Peygamber (a.s)'ın huzurunda tartışmışlar; 
hahamlar: "İbrahim ancak bir Yahudi idi." demişler, Hristiyanlar: 
"İbrahim ancak bir Hristiyandı" demişlerdi. İşte bunun üzerine Allah 
Tealâ bu âyet-i kerimeleri indirdi.71 

ِإن Elbette kiلَىَأو  en yakın olanlarıالنَّاِس  insanlarınاِهيمرِبِإب  
İbrahim’eوهعاتَّب لَلَِّذين  ona uyanlarذَاهو  ve buالَِّذينو النَِّبي  nebi 

ileنُواآم  iman edenlerdirاللَّهو  Allah iseِليو  velisidirْؤِمِنينالْم  
mü’minlerin  

68) Elbette ki insanların İbrahim’e en yakın olanları, ona 
uyanlar ve bu nebi ile iman edenlerdir. Allah ise 
mü’minlerin velisidir. 
Tirmizî Abdullah b. Mes'ud'dan şöyle dediğini nakletmektedir: Resulullah 
(a.s.) buyurdu ki: "Her bir peygamberin diğer peygamberlerden velileri 
vardır. Benim velim ise atam ve Rabbimin halili (İbrahim)dir. Daha sonra 
da, "Şüphesiz insanlar arasında İbrahim'e en yakın olanlar elbette ona 
uyanlarla şu peygamber ve ona iman edenlerdir.” ayetini okudu.72 

 لَوKitap ehlinden   ِمن َأهِل الِْكتَاِبbir grup  طَاِئفَةistediٌ ودتْ
ِضلُّونَكُمي sizi saptırmakِضلُّونا يمو  Oysa saptırırlar daِإلَّا  
ancakمهَأنْفُس kendileriniونرشْعا يمو  farkına varmazlar 

69) Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istedi. Oysa 
ancak kendilerini saptırırlar da farkına varmazlar. 
Daha önce Bakara 2/109 âyetinin nüzul sebebinde de geçtiği üzere Nadîr, 
Kurayza ve Kaynukâ oğulları Yahudi!eri Muâz ibn Cebel, Huzeyfe ibnu'l-
Yemân ve Ammâr ibn Yâsir'i kendi dinlerine çağırmışlar, bir rivayete göre 
de "kendi dininizi bırakıp Muhammed'in dinine tâbi oldunuz." diye 
kınamışlardı.. İşte bu âyet-i kerime de bu hadise üzerine nazil olan 
âyetlerdendir.73 

 ?niçin inkar ediyorsunuz  ِلم تَكْفُرونEy kitap ehli! ياَأهَل الِْكتَاِب
 şahitlik ettiğiniz  تَشْهدونSiz  وَأنْتُمAllah’ın  اللَِّهayetlerini ِبآياِت

halde 
70) Ey kitap ehli! Siz şahitlik ettiğiniz halde Allah’ın 
ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? 

 
 
 

ِإن İşteذَاه  buولَه  oصالْقَص  anlatılandırُّقالْح  hak olarakما  و
yokturِإلٍَه ِمن  ilahِإلَّا  başkaاللَّه  Allah’tanاللَّه ِإنو  Muhakkak 

ki Allahولَه  elbetteِزيزالْع  O Aziz’dirِكيمالْح  Hakim’dir 
62) İşte bu, o hak olarak anlatılandır. Allah’tan başka ilah 
yoktur. Muhakkak ki Allah, elbette O Aziz’dir, Hakim’dir. 

فَِإن Artıkالَّوتَو  yüz çevirirlerseاللَّه فَِإن  Allah elbetteِليمع  
hakkıyla bilendirفِْسِدينِبالْم  o fesatçıları 

63) Artık yüz çevirirlerse Allah elbette o fesatçıları hakkıyla 
bilendir. 
Necranlıların heyeti Resulullah (a.s.)'a "Sen ne diye bizim saygı 
gösterdiğimiz kişiye sövüyorsun?" dediler. Hz. Peygamber onlara, "Ne 
diyormuşum?" diye sorunca onlar, "Sen onun kul olduğunu söylüyorsun" 
dediler. Hz. Peygamber "Evet, o Allah'ın kulu ve Resulüdür. Tertemiz, 
iffetli ve bakire Meryem'e bıraktığı kelimesidir." dedi. Bu cevaba kızıp, 
"Sen babasız bir insan hiç gördün mü" dediler. Eğer gerçekten doğru 
sözlü isen bize onun gibisini göster. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayet-i 
kerimeyi indirdi.244 

 bir  ِإلَى كَِلمٍة!gelin تَعالَوا kitap  الِْكتَاِب!ehli  َأهَلEy  ياDe ki قُْل
kelimeyeاٍءوس  ortakنَنَايب  sizin aranızdaنَكُميبو  Bizimleَألَّا  

etme-yelimدبنَع  ibadetِإلَّا  başkasınaاللَّه  Allah’tan لَا نُشِْركو 
  ولَا يتَِّخذhiç bir şeyiَ  شَيًئاO’na ortak koşmayalım ِبِه

edinmesin!نَاضعب  bir kısmımızاضعب  bir kısmınızıااببَأر  
rablerوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah’tanفَِإن  Eğerالَّوتَو  yüz 

çevirirlerseفَقُولُوا  deyinواداشْه  Şahit olun kiِبَأنَّا  şüphesiz biz 
ونِلمسم müslümanlarız 

64) De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir 
kelimeye gelin. Allah’tan başkasına ibadet etmeyelim, 
hiçbir şeyi O’na ortak koşmayalım, bir kısmımız bir 
kısmınızı Allah’tan başka rabler edinmesin! Eğer yüz 
çevirirlerse: ‘Şahit olun ki şüphesiz biz müslümanlarız’ 
deyin.”  
İbni Abbâs der ki: Bu âyet-i kerime rahipler ve papazlar hakkında nazil 
olmuştur. Hz. Peygamber bu âyet-i kerimeyi Habeşistan'daki Ca'fer ibn 
Ebî Tâlib'e göndermiş; o da Necâşi'nin de hazır bulunduğu bir mecliste 
Habeşistan'ın ileri gelenlerine bu âyet-i kerimeyi okumuştur.245 

 ِفي ?Niçin tartışıyorsunuz  ِلم تُحاجونkitap!  الِْكتَاِبEy ehliياَأهَل
اِهيمرِإب İbrahim hakkındaْا ُأنِْزلَتمو  Oysa indirilmiştirُاةرالتَّو  

Tevrat daالِْإنِجيُلو  İncil deِإلَّا  ancakِدِهعب ِمن  ondan sonra َأفَلَا 
ِقلُونتَع hala akletmiyor musunuz? 

65) Ey kitap ehli! Niçin İbrahim hakkında tartışıyorsunuz? 
Oysa Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir; 
hala akletmiyor musunuz? 

اَأنْتُمه İşte sizُؤلَاِءه  böylesiniz!تُمجاجح  tartıştınızِبِه ا لَكُمِفيم  
Hadi konudaِعلْم  bildiğinizوناجتُح فَِلم  niçin tartışıyorsunuz? 

 bilginiz ِعلْمhiçbir bir şey   لَكُم ِبِهolmayan  لَيسhakkında ِفيما
اللَّهو Oysa Allahلَمعي  bilirَأنْتُمو  siz iseونلَملَا تَع  bilmezsiniz 

66) İşte siz böylesiniz! Hadi bildiğiniz konuda tartıştınız; 
hiçbir bilginiz olmayan bir şey hakkında niçin 
tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir; siz ise bilmezsiniz... 

ا كَانم değildi اِهيمرِإب  İbrahimاوِديهي  Yahudiااِنيرلَا نَصو  
Hıristiyan da ولَِكن Fakatِنيفًاح كَان  hanifاِلمسم  bir 

müslümandıا كَانمو  değildi!شِْرِكينالْم ِمن  müşriklerden 
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73)“Sizin dininize uyanlardan başkasına inanmayın.” De ki: 
“Şüphesiz hidayet Allah’ın hidayetidir.” “Size verilenin 
benzeri bir kimseye veriliyor yada Rabbiniz katında size 
karşı deliller getirirler diye.” De ki: “Şüphesiz lütuf Allah’ın 
elindedir, onu dilediğine verir. Şüphesiz Allah Vasi’dir, 
Alîm’dir.” 

خْتَصي has kılarِتِهمحِبر  Rahmetiniشَاءي نم  dilediğineاللَّهو  
Doğrusu Allah ِل ذُوالْفَض lütuf sahibidirِظيِمالْع  çok büyük 

74) Rahmetini dilediğine has kılar. Doğrusu Allah çok 
büyük lütuf sahibidir. 

 ِإنöyle kimseler vardır ki   منKitap ehlinden وِمن َأهِل الِْكتَاِب
نْهتَْأم emanet etsenِبِقنطَاٍر  yüklerle malِهَؤدي  onu tamamen 

öderكِإلَي  sanaمِمنْهو  Onlardanنم  öylesi de vardır kiنْهتَْأم ِإن  
emanet etsenِبِدينَاٍر  bir dinarِهَؤدلَا ي  onu ödemezكِإلَي  sana ِإلَّا 

  ِبَأنَّهمBu  ذَِلكdurmadıkça  قَاِئماüzerinde  علَيِه ısrarlaما دمتَ
onlarınقَالُوا  demeleriسلَي  yokturنَالَيع  aleyhimizeينيِفي الُْأم  

Ümmiler hakkındaِبيٌلس  bir yolقُولُونيو  söylerlerلَى اللَِّهع  
Allah’a karşıالْكَِذب  yalanونلَمعي مهو  Bildikleri halde 

75) Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki ona yüklerle mal 
emanet etsen onu sana tamamen öder. Onlardan öylesi de 
vardır ki ona bir dinar emanet etsen, o kimse üzerinde 
ısrarla durmadıkça onu sana ödemez. Bu onların: “Ümmiler 
hakkında aleyhimize bir yol yoktur.” demeleri sebebiyledir. 
Bildikleri halde Allah’a karşı yalan söylerler. 
Kureyş'ten bir adam Abdullah ibn Selâm'a bin iki yüz ûkıyye altını emanet 
bırakmıştı da dönüşünde Abdullah tam olarak kendisine teslim etti. Bir 
diğer Kureyşli de Finhâs ibn Azûrâ'ya bir dinar emanet bıraktı da o bu 
emanete hıyanette bulundu, işte bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil 
oldu.74 

  واتَّقَىahdini  ِبعهِدِهyerine getirir  َأوفَىHer kim  منHayır! بلَى
ve sakınırsaاللَّه فَِإن  muhakkak Allahِحبي  severتَِّقينالْم  

muttakileri 
76) Hayır! Her kim ahdini yerine getirir ve sakınırsa, 
muhakkak Allah muttakileri sever. 

الَِّذين ِإن Doğrusuونشْتَري  satın alanlarِدهِبع  ahdineاللَِّه  
Allah’ınاِنِهممَأيو  ve yeminlerine karşıنًاثَم  değerقَِليلًا  az bir 

لَِئكُأو işte onlarَلَا خَلَاق  hiçbir nasip yokturِفي ملَه  onlar için 
 ولَا Allah  اللَّهonlarla konuşmayacak  ولَا يكَلِّمهمahirette الْآِخرِة
نْظُري bakmayacakِهمِإلَي  onlaraِةامالِْقي موي  kıyamet günü لَاو 
كِّيِهمزي onları temize çıkarmayacaktırملَهو  Onlar içinع ذَاب 

bir azap vardırَأِليم  çok acıklı 
77) Doğrusu Allah’ın ahdine ve yeminlerine karşı az bir 
değer satın alanlar, işte onlar var ya; ahirette onlar için 
hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlarla 
konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize 
çıkarmayacaktır. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. 
İkrime'den rivayete göre bu âyet ile "Allah'ın indirdiği kitabdan bir şeyi 
gizleyip de onunla az bir bahayı satın alanlar yok mu? Onlar, karınlarına 
ateşten başka bir şey yemiş olmazlar. Kıyamet günü Allah onlarla 
konuşmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlaradır azâb-ı elîm." (Bakara, 
2/174) âyetinin nüzul sebebi aynıdır ve ikisi de yahudiler hakkında nazil 
olmuştur.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متأَنو قونَ الْحمكْتتاِطِل وِبالْب قونَ الْحلِْبست اِب ِلملَ الِْكتاأَهي
ن أَهِل الِْكتاِب آِمنوا ِبالَِّذي وقَالَت طَاِئفَةٌ ِم) 71(تعلَمونَ 

 ملَّهلَع هوا آِخراكْفُراِر وهالن هجوا ونآم لَى الَِّذينِزلَ عأُن
ولَا تؤِمنوا ِإلَّا ِلمن تِبع ِدينكُم قُلْ ِإنَّ الْهدى ) 72(يرِجعونَ 

ِتيتم أَو يحاجوكُم ِعند هدى اللَِّه أَنْ يؤتى أَحد ِمثْلَ ما أُو
 ِليمع اِسعو اللَّهاُء وشي نِتيِه مؤِد اللَِّه يلَ ِبيقُلْ ِإنَّ الْفَض كُمبر

يختص ِبرحمِتِه من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم ) 73(
)74 ( هنأْمِإنْ ت ناِب مِل الِْكتأَه ِمنو مهِمنو كِه ِإلَيدؤِبِقنطَاٍر ي

 ا ذَِلكِه قَاِئملَيع تما دِإلَّا م كِه ِإلَيدؤاٍر لَا يِبِدين هنأْمِإنْ ت نم
ِبأَنهم قَالُوا لَيس علَينا ِفي الْأُميني سِبيلٌ ويقُولُونَ علَى اللَِّه 

بلَى من أَوفَى ِبعهِدِه واتقَى فَِإنَّ ) 75(نَ الْكَِذب وهم يعلَمو
 ِقنيتالْم ِحبي ِد اللَِّه ) 76(اللَّههونَ ِبعرتشي ِإنَّ الَِّذين

وأَيماِنِهم ثَمنا قَِليلًا أُولَِئك لَا خلَاق لَهم ِفي الْآِخرِة ولَا 
ظُرنلَا يو اللَّه مهكَلِّمي ملَهو كِّيِهمزلَا يِة وامالِْقي موي ِهمِإلَي 

 أَِليم ذَاب77(ع(  
  الْحقNiçin karıştırıyorَّ  ِلم تَلِْبسونEy kitap ehli! ياَأهَل الِْكتَاِب

hakkıاِطِلِبالْب  batıllaونتَكْتُمو  gizliyorsunuz?َّقالْح  bile bile 
hakkıَت َأنْتُمو ونلَمع Bildiğiniz halde 

71) Ey kitap ehli! Bildiğiniz halde. Niçin hakkı batılla 
karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz? 
(*)Ey Ehl-i kitap! Şüpheye düşürerek, tahrif ederek, değiştirerek hak ile 
bâtılı niçin birbirine karıştırıyor ve Hz. Muhammed (a.s)'in kitabınızda 
mevcut olan vasıflarını, bile bile niçin gizliyorsunuz? Daha sonra Yüce 
Allah onların hile ve pisliklerinin bir başka türünü anlattı: Onlar, İslam 
dini hakkında insanları kuşkuya düşürmek için sabahleyin İslamı kabul 
etmiş görünüyor, akşamleyin de döndüklerini bildiriyorlardı.  

 Kitap ehlinden  ِمن َأهِل الِْكتَاِبbir grup  طَاِئفَةdedi kiٌ وقَالَتْ
  علَى الَِّذين آمنُواindirilene  ُأنِْزَلkimselere  ِبالَِّذيİman eden آِمنُوا

iman edinهجو  başındaاِرالنَّه  gününوااكْفُرو  inkar edinهآِخر  
sonunda daملَّهلَع  belki onlarونِجعري  dönerler 

72) Kitap ehlinden bir grup dedi ki: “İman eden kimselere 
indirilene günün başında iman edin, sonunda da inkar 
edin; belki onlar dönerler.” 
Ureyne kasabaları (bir rivayette Hayber) hahamları 12 haham idiler. 
Birbirlerine: "Günün başında Muhammed'in dinine girin "Muhammed'in 
hak peygamber olduğuna, doğruluğuna şehadet ederim." deyin; günün 
sonuna ulaşınca da inkâr edin ve: "Biz âlimlerimize, hahamlarımıza 
dönüp sorduk, onlar da bize Muhammed'in bir yalancı olduğunu, sizin 
din adına herhangi bir şey üzere olmadığınızı söylediler. Biz de önceki 
dinimize döndük. O bize sizin dininizden daha hoş göründü." deyin. 
Belki onlar da: "Bunlar günün başında bizimle beraberdiler, şimdi bunlara 
ne oldu?" diyerek dinlerinde şüpheye düşerler." dediler de Allah Tealâ bu 
âyet-i kerime ile Resûlü (a.s)'a onların bu durumunu haber verdi.246 

  ِدينَكُمuyanlardan  ِلمن تَِبعbaşkasına  ِإلَّاinanmayın ولَا تُْؤِمنُوا
Sizin dininizeقُْل  De kiدالْه ى ِإن Şüphesiz hidayetىده  

hidayetidirاللَِّه  Allah’ınْؤتَىي َأن  veriliyor دَأح  bir kimseyeِمثَْل  
benzeriا ُأوِتيتُمم  Size verileninَأو  ya daوكُماجحي  size deliller 

getirirler diyeِعنْد  katındaكُمبر  Rabbinizقُْل  De kiَلالْفَض ِإن  
Şüphesiz lütufِد اللَِّهِبي  Allah’ın elindedirْؤِتيِهي  onu verir نم 

شَاءي dilediğineاللَّهو  Şüphesiz Allahاِسعو  Vasi’dirِليمع  
Alîm’dir 
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وهبسحاِب ِلتِبالِْكت مهتونَ أَلِْسنلْولَفَِريقًا ي مهِإنَّ ِمنو ِمن 
 وا همِد اللَِّه وِعن ِمن وقُولُونَ هياِب والِْكت ِمن وا هماِب والِْكت

ما ) 78(ِمن ِعنِد اللَِّه ويقُولُونَ علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمونَ 
ثُم يقُولَ كَانَ ِلبشٍر أَنْ يؤِتيه اللَّه الِْكتاب والْحكْم والنبوةَ 

ِللناِس كُونوا ِعبادا ِلي ِمن دوِن اللَِّه ولَِكن كُونوا رباِنيني ِبما 
ولَا يأْمركُم ) 79(كُنتم تعلِّمونَ الِْكتاب وِبما كُنتم تدرسونَ 

رأْما أَياببأَر نيِبيالنلَاِئكَةَ وِخذُوا الْمتأَنْ ت متِإذْ أَن دعِبالْكُفِْر ب كُم
وِإذْ أَخذَ اللَّه ِميثَاق النِبيني لَما آتيتكُم ِمن ) 80(مسِلمونَ 

ِكتاٍب وِحكْمٍة ثُم جاَءكُم رسولٌ مصدق ِلما معكُم لَتؤِمنن ِبِه 
تم علَى ذَِلكُم ِإصِري قَالُوا أَقْررنا ولَتنصرنه قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْ

 اِهِدينالش ِمن كُمعا مأَنوا وده81(قَالَ فَاش ( دعلَّى بوت نفَم
أَفَغير ِديِن اللَِّه يبغونَ ولَه ) 82(ذَِلك فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ 
رِض طَوعا وكَرها وِإلَيِه يرجعونَ أَسلَم من ِفي السماواِت والْأَ

)83(  
81) Allah: “Ben size kitap ile hikmeti verdim. Sonra size 
beraberinizde bulunanı tasdik edici bir Resul gelirse 
mutlaka ona iman edeceksiniz ve mutlaka ona yardım 
edeceksiniz” diye nebilerin kuvvetli sözünü aldığı zaman 
buyurdu ki: “Buna dair sözümü alıp kabul ettiniz mi?” 
“Kabul ettik” dediler. “O halde şahitlik edin, ben de sizinle 
beraber şahitlik edenlerdenim.” buyurdu.   

نفَم Artık kimلَّىتَو  yüz çevirirseدعب   sonraذَِلك  bundanلَِئكفَُأو  
işteمه  onlarالْفَاِسقُون  fasıkların ta kendileridir 

82) Artık kim bundan sonra yüz çevirirse, işte onlar 
fasıkların ta kendileridir. 
(*)Geçen âyetlerle Allah'a ibâdet etmenin gereğinden sözedildi. Allah'ı 
bırakıp başkasını Rab edinmenin insana yakışır bir düşünce ürünü 
olmadığı, akli seiîm'e ters düştüğü hatırlatıldı. 

رَأفَغَي başkasını mıِديِن  dinindenاللَِّه  Allah’ınغُونبي  arıyorlar? 
لَهو Oysaلَمَأس  teslim olmuşturِفي نم  her ne varsaاِتاومالس  

göklerdeِضالَْأرو  ve yerdeاعطَو  isterاهكَرو  istemezِهِإلَيو  ve 
ancak O’naونعجري  döndürüleceklerdir 

83) Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde 
ve yerde her ne varsa ister istemez O’na teslim olmuştur ve 
ancak O’na döndürüleceklerdir.  
Rivayete göre kitab ehlinden iki grup (Ka'b ibnu'l-Eşref ve ashabı ile bir 
grup Hristiyan) İbrahim'in dini konusunda ayrılığa düşüp Hz. Peygamber 
(a.s)'ın hakemliğine başvurmuşlardı. İki gruptan her biri İbrahim'in dinine 
diğerinden daha lâyık olduğunu iddia ediyordu. Hz. Peygamber (a.s): "İki 
grubun dini de ibrahim'in dininden uzak." buyurdular. Onlar da: "Ne 
senin hükmüne razı olur, ne de senin dinini kabul ederiz." dediler de bu 
âyet nazil oldu.76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِإنو Muhakkak kiمِمنْه  onlardanلَفَِريقًا  öyle bir grup vardır ki 
ونلْوي eğerlerََألِْسنَت مه dilleriniِبالِْكتَاِب  kitaptanوهبسِلتَح  onu 

sanasınız diyeالِْكتَاِب ِمن  kitaptanوا همو  Halbuki o değildir 
  اللَِّهkatından  ِمن ِعنِْدO  هوderler  ويقُولُونkitaptan ِمن الِْكتَاِب

Allahِمن وا همو  olmadığı haldeِعنِْد اللَِّه  Allah katındandır 
قُولُونيو söylerlerلَى اللَِّهع  Allah’a karşıالْكَِذب  yalan söylerler 

مهو Onlarونلَمعي  bile bile 
78) Muhakkak ki onlardan öyle bir grup vardır ki siz onu 
kitaptan sanasınız diye dillerini kitap ile eğerler. Halbuki o 
kitaptan değildir. O, Allah katından olmadığı halde ‘Allah 
katındandır’ derler. Onlar bile bile Allah’a karşı yalan 
söylerler. 
Bu âyet-i kerime hem Yahudiler ve hem de Hristiyanlar hakkında nazil 
olmuştur, Çünkü her ikisi de kitablarını, Tevrat ve İncil'i tahrif etmişler 
ve onlarda olmıyanları ilhak etmişlerdir.247 

 verdikten sonra  َأن يْؤِتيهHiçbir beşerin olmaz ما كَان ِلبشٍَر
اللَّه Allahالِْكتَاب  kendisine kitapكْمالْحو  hükümَةوالنُّبو  ve 

nübüvvetثُم  sonraقُوَلي  demesiِللنَّاِس  insanlaraكُونُوا  olun!? 
 Ancak  ولَِكنAllah’ın  اللَِّهyanısıra  ِمن دوِنbana kullar ِعبادا ِلي
 Öğrettiğiniz  ِبما كُنْتُم تُعلِّمونRabbaniler  رباِنيينolun! كُونُوا
الِْكتَاب kitaba göreو  veونسرتَد ا كُنتُمِبم  ders yaptığınız 

79) Hiçbir beşerin, Allah kendisine kitap, hüküm ve 
nübüvvet verdikten sonra insanlara: “Allah’ın yanısıra bana 
kullar olun” demesi olmaz. Ancak “Öğrettiğiniz ve ders 
yaptığınız kitaba göre Rabbaniler olun.” 

كُمرْأملَا يو Ayrıca size emretmezتَتَِّخذُوا َأن  edinmenizi de 
  َأيْأمركُمRabler  َأرباباve nebileri  والنَِّبيينmelekleri الْملَاِئكَةَ

emreder mi?ِبالْكُفِْر  küfrüدعب  sonraِْإذ  olduktanَأنْتُم  Siz 
ونِلمسم müslüman  

80) Ayrıca size melekleri ve nebileri Rabler edinmenizi de 
emretmez. Siz müslüman olduktan sonra size hiç küfrü 
emreder mi? 
Yahudi hahamları ve Necran heyeti Hz. Peygamber (a.s)'ın huzurunda bir 
araya gelip de Allah'ın Resûlü (a.s) onları İslâm'a davet ettiğinde Kurayza 
oğullan Yahudilerinden Ebu Râfi': "Ey Muhammed, Hristiyanların 
Meryem oğlu İsa'ya ibadet ettikleri gibi sen de bizim sana ibadet 
etmemizi mi istiyorsun?" dedi. Necranlılardan, Reis dedikleri bir 
Hristiyan da: "Ey Muhammed, bizden bunu istiyor ve bizi buna mı davet 
ediyorsun?" dedi. Allah'ın Resûlü (a.s): "Allah korusun, Allah'tan bir 
başkasına ibadet etmemizden, ya da Allah'tan bir başkasına ibadeti 
emretmemizden Allah bizi korusun. Allah beni bunun için göndermedi, 
bana bunu da emretmedi." buyurdu da Allah Tealâ bunun üzerine bu iki 
âyet-i kerimeyi inzal buyurdu.248 

  النَِّبيينkuvvetli sözünü  ِميثَاقAllahَ  اللَّهaldığı zaman وِإذْ َأخَذَ
nebilerinتُكُما آتَيلَم  ben size verdimِكتَاٍب ِمن  kitap ileٍةِحكْمو  
hikmetiثُم  Sonraكُماءج  gelirseوٌلسر  bir Resulٌقدصم  tasdik 

ediciا مِلم كُمع size beraberinizde bulunanıِبِه لَتُْؤِمنُن  mutlaka 
ona iman edeceksinizو  veنَّهرلَتَنْص  mutlaka ona yardım 

edeceksiniz!قَاَل  diyeتُمرَأَأقْر  kabul ettiniz mi?َأخَذْتُمو  alıp لَىع 
 !Kabul ettik َأقْررنَا dediler  قَالُواBuna dair sözümü ذَِلكُم ِإصِري

  معكُمben de  وَأنَاO halde şahitlik edin  فَاشْهدواbuyurdu قَاَل
sizinle beraberالشَّاِهِدين ِمن  şahitlik edenlerdenim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cüz 3 – Sure 3                                              Al-i İmran Suresi                                            Sayfa  59 



86) Resulün kesinlikle hak olduğuna şahitlik ettikleri halde 
üstelik kendilerine apaçık deliller de gelmişken 
imanlarından sonra küfre giren bir toplumu Allah nasıl 
hidayete erdirir? Doğrusu Allah zalimler toplumunu 
hidayete erdirmez. 

لَِئكُأو İşte onlar var yaماُؤهزج  onların cezasıَأن  muhakkak ki 
ِهملَيع onlar üzerine olmasıdırَنَةلَع  lanetininاللَِّه  Allah’ın 

 bütün  َأجمِعينinsanların  النَّاِسve  وmeleklerin والْملَاِئكَِة
87) İşte onlar var ya, onların cezası muhakkak ki Allah’ın, 
meleklerin ve bütün insanların lanetinin onlar üzerine 
olmasıdır. 

  لَا يخَفَّفOnun içindeُ  ِفيهاsürekli kalıcıdırlar ِدينخَاِل
hafifletilmezمنْهع  Onlardanذَابالْع  azapملَا هو  ve onlar 

وننْظَري gözetilmezler 
88) Onun içinde sürekli kalıcıdırlar. Onlardan azap 
hafifletilmez ve onlar gözetilmezler. 

  ذَِلكsonra  ِمن بعِدtevbe edip  تَابواAncak müstesna ينِإلَّا الَِّذ
bundanوالَحَأصو  düzelenlerاللَّه فَِإن  Şüphesiz Allahغَفُور  

Ğafur’durِحيمر  Rahim’dir 
89) Ancak bundan sonra tevbe edip (kendilerini)düzeltenler 
müstesna. Şüphesiz Allah Ğafur’dur, Rahim’dir.  
Muhammed ibn Abdullah kanalıyla İbn Abbâs'tan rivayete göre 
Ensar'dan bir adam önce müslüman olmuşken irtidad etmiş ve müşriklere 
katılmıştı. Ancak sonradan pişman olmuş kavmine "Allah'ın Resûlü'ne bir 
sorun, benim için tevbe var mıdır?" diye haber göndermiş. Kavmi gelip 
Hz. Peygamber (a.s)'e onun bu durumunu haber verince Allah Tealâ 
"Bundan sonra tevbe ve ıslah edenler müstesna…" âyetine kadar olmak 
üzere "Kendilerine apaçık deliller gelmiş…." âyet-i kerimelerini indirmiş. 
Kavmi bu âyetlerin indiğini ona bildirmişler o da "kavmim beni yalan 
çıkarmadı." diyerek gelip yeniden müslüman olmuş.77 

ِإن Doğrusuالَِّذين  kimselerinواكَفَر  küfre girenدعب  sonra 
اِنِهمِإيم imanlarındanثُم  sonra daواادداز  artıranاكُفْر  

küfürleriniُت َل لَنقْب kabul edilmeyecektirمتُهبتَو  asla tevbeleri 
لَِئكُأوو İşteمه  onlarالُّونالض  sapanların ta kendileridir 

90) Doğrusu imanlarından sonra küfre giren sonra da 
küfürlerini artıran kimselerin tevbeleri asla kabul 
edilmeyecektir. İşte onlar sapanların ta kendileridir. 
(*)"İnkarcılığa sapıp sonra inkârlarını daha da arttıranlar" diye söz edilen 
kişilerin kimler olduğu hususunda farklı yorumlar yapılmıştır. Bir anlayışa 
göre maksat, genel olarak iman ettikten sonra küfre dönenlerdir 
(mürtedler), çünkü nıürtedin bu hal üzere kalması, küfürde ısrar etmesi 
yani inkarcılığa inkarcılık eklemesi demektir. Diğer anlayışa göre burada 
kastedilenler, küfrüne yeni bir çeşit küfür ekleyenlerdir. 

 ِإنŞüphesizواكَفَر الَِّذين  inkar edipاتُوامو  ölenlerكُفَّار مهو  
kafir olarakَلقْبي فَلَن  asla kabul edilmezِدِهمَأح ِمن  onların 
hiçbirindenِمْلء  dolusuِضالَْأر  yerابذَه  altın verseler لَوو 

  عذَابonlar   لَهمİşte var ya  ُأولَِئكonların  ِبِهfidye olarak افْتَدى
bir azap vardır َأِليم çok acıklıما لَهمو  Onların yoktur  ِمن 

نَاِصِرين yardımcıları 
91) Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler fidye olarak yer 
dolusu altın verseler yine de onların hiçbirinden asla kabul 
edilmez. İşte onlar var ya, onlar için çok acıklı bir azap 
vardır. Onların yardımcıları yoktur. 
Ebu Salih'in İbn Abbâs'tan rivayetine göre Mekke fetholunup daha önce 
irtidad edip Mekkelilere iltihak eden ve halâ orada yaşamakta olanlar 
yeniden İslâm’a girince onlardan kâfir olarak ölenler hakkında bu âyet-i 
kerime nazil olmuştur.78 

 
 
 
 
 
 
 

ِعيلَ قُلْ آمنا ِباللَِّه وما أُنِزلَ علَينا وما أُنِزلَ علَى ِإبراِهيم وِإسما
وِإسحاق ويعقُوب والْأَسباِط وما أُوِتي موسى وِعيسى 
والنِبيونَ ِمن ربِهم لَا نفَرق بين أَحٍد ِمنهم ونحن لَه مسِلمونَ 

ومن يبتِغ غَير الِْإسلَاِم ِدينا فَلَن يقْبلَ ِمنه وهو ِفي ) 84(
كَيف يهِدي اللَّه قَوما كَفَروا بعد ) 85(رِة ِمن الْخاِسِرين الْآِخ

ِإمياِنِهم وشِهدوا أَنَّ الرسولَ حق وجاَءهم الْبينات واللَّه لَا 
 الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهةَ ) 86(ينلَع ِهملَيأَنَّ ع مهاؤزج لَِئكأُو

خاِلِدين ِفيها لَا يخفَّف ) 87( والْملَاِئكَِة والناِس أَجمِعني اللَِّه
ِإلَّا الَِّذين تابوا ِمن بعِد ) 88(عنهم الْعذَاب ولَا هم ينظَرونَ 

 ِحيمر غَفُور وا فَِإنَّ اللَّهلَحأَصو وا ) 89(ذَِلككَفَر ِإنَّ الَِّذين
ِإمي دعب مه لَِئكأُوو مهتبولَ تقْبت ا لَنوا كُفْرادداز ثُم اِنِهم

ِإنَّ الَِّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ ) 90(الضالُّونَ 
 ذَابع ملَه لَِئكى ِبِه أُودافْت لَوا وبِض ذَهِملُْء الْأَر ِدِهمأَح ِمن

  )91(يم وما لَهم ِمن ناِصِرين أَِل
 indirilene  وما ُأنِْزَلAllah’a  ِباللَِّهBiz iman ettik  آمنَّاDe ki قُْل

  وِإسماِعيَلİbrahim  ِإبراِهيمindirilenlere  وما ُأنِْزَل علَىbize علَينَا
İsmailَاقحِإسو  İshakقُوبعيو  Yakupالَْأساِط وب ve torunlarına 
ا ُأوِتيمو verilenlereىوسم  Musa’yaىِعيسو  İsa’yaونالنَِّبيو  ve 
nebilereِهمبر ِمن  Rableri tarafındanُقلَا نُفَر  ayırmayızنيب  

arasınıٍدَأح  hiçbirininمِمنْه  Onlardanننَحو  Doğrusu bizلَه  
O’na yalnızسم ونِلم teslim olanlarız 

84) De ki: “Biz Allah’a; bize indirilene; İbrahim, İsmail, 
İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere; Musa’ya, İsa’ya 
ve nebilere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. 
Onlardan hiçbirinin arasını ayırmayız. Doğrusu biz yalnız 
O’na teslim olanlarız.” 

نمو Kimتَِغبي  ararsaرغَي  başkaلَاِمالِْإس  İslam’danِدينًا  bir din 
فَلَن asla edilmeyecektirَلقْبي  kabul ِمنْه ondanوهو  Muhakkak 

ki oِةِفي الْآِخر  ahirette deالْخَاِسِرين ِمن  hüsrana 
uğrayanlardandır! 

85) Kim İslam’dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul 
edilmeyecektir. Muhakkak ki o ahirette de hüsrana 
uğrayanlardandır.  
Ayetin nüzul sebebi ile ilgili olarak Mücahid ve es-Süddî der ki: Bu ayet-i 
kerime el-Hulâs b. Suveyd'in kardeşi el-Hâris b. Suveyd hakkında nazil 
olmuştur. Bu kişi Ensardandı. Kendisi on iki kişi ile birlikte İslâm'dan 
döndü ve Mekke'ye kâfir olarak vardılar. Bunun üzerine bu ayet-i kerime 
nazil oldu.249  

 bir toplumu  قَوماAllah  اللَّهhidayete erdirir?  يهِديnasıl كَيفَ
  وشَِهدواimanlarından  ِإيماِنِهمsonra  بعدküfre giren كَفَروا

şahitlik ettikleri haldeَأن  kesinlikleوَلسالر  Resulünٌّقح  hak 
olduğunaمهاءجو  kendilerine gelmişkenُنَاتيالْب  apaçık 

deliller deاللَّهو  Doğrusu Allahِديهلَا ي  hidayete erdirmez 
مالْقَو toplumunuالظَّاِلِمين  zalimler 
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لَن تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ وما تنِفقُوا ِمن شيٍء فَِإنَّ 
 ِليمِبِه ع ا  )92(اللَّهاِئيلَ ِإلَّا مرِني ِإسا ِلباِم كَانَ ِحلكُلُّ الطَّع

بِل أَنْ تنزلَ التوراةُ قُلْ فَأْتوا حرم ِإسراِئيلُ علَى نفِْسِه ِمن قَ
 اِدِقنيص متا ِإنْ كُنلُوهاِة فَاترولَى اللَِّه  )93(ِبالتى عرافْت نفَم

قُلْ صدق  )94(الكَِذب ِمن بعِد ذَِلك فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ 
يفًا وما كَانَ ِمن الْمشِرِكني اللَّه فَاتِبعوا ِملَّةَ ِإبراِهيم حِن

ِإنَّ أَولَ بيٍت وِضع ِللناِس لَلَِّذي ِببكَّةَ مباركًا وهدى  )95(
 الَِمنيكَانَ  )96(ِللْع لَهخد نمو اِهيمرِإب قَامم اتنيب اتِفيِه آي

ِت ميالْب اِس ِحجلَى النِللَِّه عا وآِمن نمِبيلًا وِه سِإلَي طَاعتاس ن
 الَِمنيالْع نع غَِني فَِإنَّ اللَّه 97(كَفَر(  اِب ِلملَ الِْكتاأَهقُلْ ي

قُلْ  )98(تكْفُرونَ ِبآياِت اللَِّه واللَّه شِهيد علَى ما تعملُونَ 
لَِّه من آمن تبغونها ياأَهلَ الِْكتاِب ِلم تصدونَ عن سِبيِل ال

ياأَيها  )99(ِعوجا وأَنتم شهداُء وما اللَّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ 
 وكُمدري ابوا الِْكتأُوت الَِّذين وا فَِريقًا ِمنِطيعوا ِإنْ تنآم الَِّذين

 كَاِفِرين اِنكُمِإمي دع100(ب(  
"Her kim İslâm'dan başka bir din isterse bu ondan asla kabul 
olunmıyacaktır." âyet-i kerimesi nazil olunca hangi dinden olurlarsa 
olsunlar herkes: "Biz müslümanlarız." dediler de Allah Tealâ "Ona bir yol 
bulabilenlerin Beyt'i haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır." 
âyeti nazil oldu da (Hz. Muhammed (a.s)'e iman etmiş olan müslümanlar 
haccetti, müşrikler terketti, Yahudiler de: "Bize farz kılınmadı ve biz asla 
haccetmiveceğiz."  dediler.  Böylece  müslüman olanla olmıyan  
birbirinden ayirdedildi.79 

 inkar  تَكْفُرونniçin  ِلمkitap  الِْكتَاِبehli َأهَل Ey  ياDe ki قُْل
ediyorsunuz?اِتِبآي  ayetleriniاللَِّه  Allah’ınاللَّهو  Doğrusu 

Allah شَِهيد hakkıyla şahittir!لُونما تَعلَى مع yaptıklarınıza 
98) De ki: “Ey kitap ehli! Allah’ın ayetlerini niçin inkar 
ediyorsunuz? Doğrusu Allah yaptıklarınıza hakkıyla 
şahittir.”   

  تَصدونNiçin  ِلمEy kitap ehli!  ياَأهَل الِْكتَاِبDe ki قُْل
vazgeçirmeye çalışıyorsunuz?ِبيِلس نع  yolundanاللَِّه  Allah 

نآم نم iman edenleriاغُونَهتَب  onda arayarakاجِعو  eğrilikَأنْتُمو  
olduğunuz haldeاءدشُه  şahitامو  değildir!اللَّه  Elbette ki 

Allahِبغَاِفٍل  gafilامع  aslaلُونمتَع  yaptıklarınızdan 
99) De ki: “Ey kitap ehli! Niçin şahit olduğunuz halde onda 
eğrilik arayarak iman edenleri Allah yolundan vazgeçirmeye 
çalışıyorsunuz? Elbette ki Allah yaptıklarınızdan asla gafil 
değildir.” 

 itaat ederseniz  ِإن تُِطيعوا!iman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
  الِْكتَابverilenlerden  ُأوتُواherhangi  ِمن الَِّذينbir gruba فَِريقًا

Kitapي وكُمدر sizi döndürürlerدعب  sonraاِنكُمِإيم  imanınızdan 
كَاِفِرين kafirler olarak 

100) Ey iman edenler! Kitap verilenlerden herhangi bir 
gruba itaat ederseniz imanınızdan sonra sizi kafirler olarak 
döndürürler. 
 
 
 
 
 
 

 infak  تُنِْفقُواkadar  حتَّىiyiliğe  الِْبرasla erişemezsiniz! لَن تَنَالُوا
edinceyeاِمم  şeylerdenونتُِحب  Sevdiğinizا تُنِْفقُوامو  ne infak 

edersenizٍءشَي ِمن  Herhangi bir şeydenفَِإ اللَّه ن elbette ki 
Allahِليمِبِه ع  onu hakkıyla bilir 

92) Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar iyiliğe asla 
erişemezsiniz! Herhangi bir şeyden ne infak ederseniz 
elbette ki Allah onu hakkıyla bilir. 
Bu âyet-i kerime yani: "Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla Birr'e 
erişemezsiniz" buyruğu nazil olunca Ebû Talha şöyle dedi: Şüphesiz 
Rabbimiz mallarımızı infak etmemizi istiyor. Ey Allah'ın Resûlü! Şahit ol 
ki ben, arazimi Allah'a verdim. Bunun üzerine Resûlullah (a.s); "Sen onu 
akrabaların olan Hassan b. Sabit ile Ubey b. Kaba ver (vakfet) diye 
buyurdu. 250 

  ِلبِني ِإسراِئيَلhelaldi  كَان ِحلاyiyecekler  الطَّعاِمbütün كُلُّ
İsrailoğullarınaِإلَّا  müstesnaمرا حم  haram kıldığı şeyاِئيُلرِإس  

İsrail’inلَى نَفِْسِهع  kendisineِل ِمنقَب  önceَلتُنَز َأن  
indirilmedenُاةرالتَّو  Tevratقُْل  De kiفَْأتُوا  getirin deاِةرِبالتَّو  

Tevrat’ıافَاتْلُوه  onu okuyun!ِإن  o haldeكُنْتُم  kimselerseniz 
اِدِقينص Doğru 

93) İsrail’in (Yakup) kendisine haram kıldığı şey müstesna, 
Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarına bütün yiyecekler 
helaldi. De ki: “Doğru kimselerseniz o halde Tevrat’ı 
getirin de onu okuyun.” 
Yahudiler: "Biz kendimize deve etini haram kılıyoruz, çünkü onu Yakûb 
haram kılmış, Allah da onun haramiığını Tevrat'ta indirmişti." dediler de 
bunun üzerine: "De ki: Getirin Tevrat'ı da okuyun bakalım…" âyet-i 
kerimesi nazil oldu.251  

نفَم Artık kimىافْتَر  iftira ederseلَى اللَِّهع  Allah’aالكَِذب  yalanı 
 اِلمون الظonlarَّ  همişte  فَُأولَِئكbundan  ذَِلكsonra ِمن بعِد

zalimlerin ta kendileridir! 
94) Artık kim bundan sonra Allah’a yalanı iftira ederse, işte 
onlar zalimlerin ta kendileridir. 

 O halde  فَاتَِّبعواAllah  اللَّهdoğru söylemiştir  صدقDe kiَ قُْل
uyun; kiَِملَّة  milletineاِهيمرِإب  İbrahim’inِنيفًا ح hanifامو  

olmadıكَان  ki oشِْرِكينالْم ِمن  müşriklerden 
95) De ki: “Allah doğru söylemiştir. O halde hanif olarak 
İbrahim’in milletine uyun ki o, müşriklerden olmadı.” 

ِإن Şüphesizَلَأو  ilkٍتيب  evِضعو  kurulanِللنَّاِس  insanlar için 
 hidayet olan هدى ev  وbereket  مباركًاBekke’dekidir لَلَِّذي ِببكَّةَ
الَِمينِللْع alemlere 

96) Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ev alemlere bereket 
ve hidayet olan Bekke’dekidir.252 
Müslümanlarla Yahudiler birbirlerine karşı övündüler de Yahudiler: 
"Beytu'l-Makdis Ka'be'den daha üstün ve daha büyüktür. Çünkü orası 
peygamberlerin hicret yeri ve mukaddes topraklardadır." dediler. 
Müslümanlar da: "Tam aksine Kabe daha üstündür." dediler de Allah 
Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.253 

 makamı vardır  مقَامApaçık  بينَاتayetlerinٌ اتٌ آيo yerde ِفيِه
اِهيمرِإب İbrahim’inنمو  Her kimخَلَهد  oraya girerseكَان  olur 
  النَّاِسüzerindeki  علَىAllah’ın bir hakkıdır  وِللَِّهemin آِمنًا

insanlarِحج  haccetmesiِتيالْب  eviتَطَاعاس نم  gücü yeten 
kimseninِهِإلَي  Onunِبيلًاس  yolunaنمو  Her kim deكَفَر  kafir 

olursaاللَّه فَِإن  elbette ki Allahغَِني  müstağnidirالَِمينالْع نع  
alemlerden 

97) Apaçık ayetlerin bulunduğu o yerde İbrahim’in makamı 
vardır. Her kim oraya girerse emin olur. Onun yoluna gücü 
yeten kimsenin evi haccetmesi Allah’ın insanlar üzerindeki 
bir hakkıdır. Her kim de kafir olursa elbette ki Allah 
alemlerden müstağnidir. 
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 ولَا Hep birlikte  جِميعاAllah’ın  اللَِّهipine ِل ِبحبsarılın واعتَِصموا
  اللَِّهnimetini de ِنعمةَ hatırlayın  واذْكُروا!ayrılmayın تَفَرقُوا

Allah’ınكُملَيع  üzerinizdekiِإذْ كُنْتُم  hani siz idiniz deاءدَأع  
düşmanlarَفََألَّف  böylece birleştirdiنيب  arasınıقُلُوِبكُم  

kalplerinizinتُمحبفََأص  sabahladınızِتِهمِبِنع  O’nun nimetiyle 
 kenarında  علَى شَفَاSiz idiniz de  وكُنْتُمkardeş olarak ِإخْوانًا
  ِمنْهاsizi kurtardı  فََأنْقَذَكُمateşten  ِمن النَّاِرbir çukurun حفْرٍة

oradanكَذَِلك  işte böyleنيبي  iyice açıklıyor kiاللَّه  Allahلَكُم  
sizeاِتِهآي  ayetleriniلَّكُملَع  umulur kiونتَدتَه  hidayete eresiniz! 

103) Hep birlikte Allah’ın ipine sarılın, ayrılmayın! Allah’ın 
üzerinizdeki nimetini de hatırlayın; hani siz düşmanlar 
idiniz de kalplerinizin arasını böylece birleştirdi. O’nun 
nimetiyle kardeş olarak sabahladınız. Siz ateşten bir 
çukurun kenarında idiniz de sizi oradan kurtardı. Allah size 
ayetlerini işte böyle iyice açıklıyor umulur ki, hidayete 
eresiniz. 
Bu âyet-i kerime Ansar'dan iki kabile, onlardan da birisi Evs'den, diğeri 
Hazrecden olmak üzere iki kişi hakkında nazil olmuştur. Câhiliye 
devrinde uzun zaman birbirleriyle savaşmışlar, Hz. Peygamber (a.s) 
Medine'ye gelince aralarını düzeltmiş. Ama daha sonra bir mecliste 
aralarında konuşurken birbirlerine karşı övünmeye, daha sonra da 
birbirlerine sövmeye başlamışlar. İş, birbirlerine karşı mızraklarını 
doğrultmaya kadar varmış ve işte bunlar hakkında bu âyet-i kerime nazil 
olmuştur.80    

لْتَكُنو bulunsunِمنْكُم  İçinizdenٌةُأم  bir toplulukونعدي  davet 
edenِرِإلَى الْخَي  hayraونرْأميو  emredipوِفرعِبالْم  iyiliğiنونْهيو  

sakındıranنْكَِرالْم نع  kötülüktenلَِئكُأوو  İşteمه  onlarونفِْلحالْم  
kurtuluşa erenlerin ta kendisidir 

104) İçinizden hayra davet eden, iyiliği emredip kötülükten 
sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa 
erenlerin ta kendisidir. 

  واخْتَلَفُواayrılan  تَفَرقُواkimseler gibi  كَالَِّذينolmayın! ولَا تَكُونُوا
ihtilafa düşerekِدعب ِمن  sonraام مهاءج  geldiktenُنَاتيالْب  apaçık 

delillerلَِئكُأوو  İşteملَه  onlar var ya,ذَابع  bir azap vardır! 
ِظيمع çok büyük 

105) Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ihtilafa 
düşerek ayrılan kimseler gibi olmayın! İşte onlar var ya, çok 
büyük bir azap vardır. 

موي günضيتَب  ağaracağıوهجو  Kimi yüzlerinدوتَسو  kararacağı 
وهجو kimi yüzlerin deْتدواس ا الَِّذينفََأم  kararanlaraمهوهجو  

yüzleriتُمَأكَفَر  küfre mi girdiniz? دعب  sonraاِنكُمِإيم  
İmanınızdanَذُوقُوا ف  tadın!ذَابالْع  azabıا كُنْتُمِبم  O halde 

ونتَكْفُر küfre girdiğiniz için 
106) Kimi yüzlerin ağaracağı, kimi yüzlerin de kararacağı 
gün, yüzleri kararanlara: “İmanınızdan sonra küfre mi 
girdiniz? O halde küfre girdiğiniz için azabı tadın.” 

 yüzleri  وجوههمağaranlar  ابيضتiseْ  الَِّذينKuşkusuz وَأما
  ِفيهاonlar  همAllah’ın  اللَِّهrahmeti  رحمِةiçindedirler فَِفي

oradaونخَاِلد  sürekli kalıcıdırlar 
107) Kuşkusuz yüzleri ağaranlar ise, Allah’ın rahmeti 
içindedirler; onlar orada sürekli kalıcıdırlar.   

ِتلْك İşte bunlarُاتآي  ayetleridir kiاللَِّه  Allah’ınانَتْلُوه  onları 
okuyoruzكلَيع  sanaِّقِبالْح  hak olarakا اللَّهمو  Elbette Allah 
 alemler için  ِللْعالَِمينzulüm istemez يِريد ظُلْما

108) İşte bunlar Allah’ın ayetleridir ki onları sana hak olarak 
okuyoruz. Elbette Allah alemler için zulüm istemez. 

 
 
 
 
 

 ولُهسر ِفيكُماللَِّه و اتآي كُملَيلَى عتت متأَنونَ وكْفُرت فكَيو
ياأَيها  )101(ومن يعتِصم ِباللَِّه فَقَد هِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم 

الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاِتِه ولَا تموتن ِإلَّا وأَنتم مسِلمونَ 
)102( اذْكُرقُوا وفَرلَا تا وِميعِل اللَِّه جبوا ِبحِصمتاعةَ وموا ِنع

اللَِّه علَيكُم ِإذْ كُنتم أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوِبكُم فَأَصبحتم ِبِنعمِتِه 
 ا كَذَِلكهِمن قَذَكُماِر فَأَنالن ٍة ِمنفْرفَا حلَى شع متكُنا وانوِإخ

دتهت لَّكُماِتِه لَعآي لَكُم اللَّه نيبةٌ  )103(ونَ يأُم كُمِمن كُنلْتو
يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عن الْمنكَِر 

ولَا تكُونوا كَالَِّذين تفَرقُوا  )104(وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
 اتنيالْب ماَءها جِد معب لَفُوا ِمنتاخو ذَابع ملَه لَِئكأُوو

 ِظيم105(ع(  ا الَِّذينفَأَم وهجو دوستو وهجو ضيبت موي
اسودت وجوههم أَكَفَرتم بعد ِإمياِنكُم فَذُوقُوا الْعذَاب ِبما 

 فَِفي رحمِة وأَما الَِّذين ابيضت وجوههم )106(كُنتم تكْفُرونَ 
ِتلْك آيات اللَِّه نتلُوها علَيك  )107(اللَِّه هم ِفيها خاِلدونَ 

 ا ِللْعالَِمنيظُلْم ِريدي ا اللَّهمو ق108(ِبالْح(  
  تُتْلَىSize  وَأنْتُمküfre girersiniz?  تَكْفُرونnasıl وكَيفَ

okunuyorkenكُملَيع  üstelikُاتآي  ayetleriاللَِّه  Allah’ınِفيكُمو  
aranızdaykenولُهسر  Resulü deنمو  Her kim deتَِصمعي  

sımsıkı bağlanırsaِباللَِّه  Allah’aفَقَد  elbette kiِديه  iletilmiş 
olurاٍطِإلَى ِصر  yolaتَِقيٍمسم  dosdoğru 

101) Size Allah’ın ayetleri okunuyorken üstelik Resulü de 
aranızdayken nasıl küfre girersiniz? Her kim de Allah’a 
sımsıkı bağlanırsa elbette ki dosdoğru yola iletilmiş olur. 
100-101-Bu âyet-i kerimelerin de Sa'lebe ibn Ganeme el-Ansârî hakkında 
nazil olmuştur. Sa'lebe ile Ansardan bir grup arasında bir anlaşmazlık 
vardı. Kaynukâ oğullarından bir Yahudi aralarında nemmâmlıkla söz 
getirip götürmeye başladı da iş çığırından çıkıp genişledi, Evs ve Hazrec 
arasında bir kavgaya dönüşerek silâhlarına sarıldılar. Az daha birbirlerini 
öldüreceklerdi. İşte bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi inzal 
buyurdu.254 

 Allah’tan  اللَّهsakının  اتَّقُواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
 bir şekilde لَا تَموتُنve   وondan sakınmakla  تُقَاِتِهhakkıyla حقَّ

ölmeyinِإلَّا  başkaَأنْتُمو  sizونِلمسم  müslümanlıktan 
102) Ey iman edenler, Allah’tan, ondan hakkıyla 
sakınmakla sakının ve siz müslümanlıktan başka bir 
şekilde ölmeyin.  
İbn Ebî Hatim'in İkrime'den rivayetlerine göre bu âyet-i kerime Evs ve 
Hazrec kabileleri hakkında nazil olmuştur. Hz. Peygamber (a.s) Medine-i 
Müverre'yi şereflendirmeden kısa bir süre önce aralarında Buâs günü 
savaşı olmuş, Hz. Peygamber (a.s) Medine-i Münevvere'ye gelişlerinde 
aralarını düzeltmiş, Allah Tealâ da bunun üzerine bu âyet-i kerimeyi 
indirmiştir.255 
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 ورالْأُم عجرِإلَى اللَِّه تِض وا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السِللَِّه مو
معروِف كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْ )109(

وتنهونَ عن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَِّه ولَو آمن أَهلُ الِْكتاِب لَكَانَ 
لَن  )110(خيرا لَهم ِمنهم الْمؤِمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاِسقُونَ 

 اربالْأَد لُّوكُموي قَاِتلُوكُمِإنْ يِإلَّا أَذًى و وكُمرضونَ يرصنلَا ي ثُم
ضِربت علَيِهم الذِّلَّةُ أَين ما ثُِقفُوا ِإلَّا ِبحبٍل ِمن اللَِّه  )111(

 ِهملَيع تِربضاللَِّه و ٍب ِمنضاُءوا ِبغباِس والن ٍل ِمنبحو
اِت اللَِّه وونَ ِبآيكْفُروا يكَان مهِبأَن ةُ ذَِلككَنسلُونَ الْمقْتي

لَيسوا  )112(الْأَنِبياَء ِبغيِر حق ذَِلك ِبما عصوا وكَانوا يعتدونَ 
سواًء ِمن أَهِل الِْكتاِب أُمةٌ قَاِئمةٌ يتلُونَ آياِت اللَِّه آناَء اللَّيِل 

ِر ويأْمرونَ يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخ )113(وهم يسجدونَ 
ِبالْمعروِف وينهونَ عن الْمنكَِر ويساِرعونَ ِفي الْخيراِت 

 اِلِحنيالص ِمن لَِئكأُو114(و(  وهكْفَري ٍر فَلَنيخ لُوا ِمنفْعا يمو
 ِقنيتِبالْم ِليمع اللَّه115(و(  

113) (Hepsi) Bir değildirler. Kitap ehlinden dosdoğru olan 
bir topluluk vardır ki geceleri kalkarlar ve onlar secde 
ederek Allah’ın ayetlerini okurlar. 
Resûlullâh (a.s)'ın Medine-i Münevvere'ye gelmesinden önce Ensar 
arasında Es'ad ibn Zürâre, Berâ ibn Ma'rûr, Muhammed ibn Mesleme ve 
Ebu Kays ibn Sırme ibn Enes gibi muvahhidîer vardı. Bunlar 
cünüblükten gusleder ve bildikleri kadar hanîflikle amel ederlerdi. Allah'ın  
Resûlü (a.s) Medine'ye gelince hemen İman ettiler.81 

ْؤِمنُوني iman ederlerِباللَِّه  Allah’aِموالْيو  gününeالْآِخِر  ahiret 
ونرْأميو emrederوِفرعِبالْم  iyiliğiنونْهيو  sakındırırlar نع 
  ِفي الْخَيراِتkoşarlar يساِرعونve   وkötülükten الْمنْكَِر

hayırlardaلَِئكُأوو  İşte onlarاِلِحينالص ِمن  salihlerdendir 
114) Allah’a ve ahiret gününe iman ederler, iyiliği emreder, 
kötülükten sakındırırlar ve hayırlarda koşarlar. İşte onlar 
Salihlerdendir. 

 asla  فَلَن يكْفَروهHayırdan  ِمن خَيٍرher ne yaparlarsa وما يفْعلُوا
ondan inkar edilmeyecektirاللَّهو  Muhakkak kiِليمع  hakkıyla 

bilendir! تَِّقينِبالْم muttakileri 
115) Hayırdan her ne yaparlarsa asla ondan inkar 
edilmeyecektir. Muhakkak ki Allah muttakileri hakkıyla 
bilendir. 
(*)Yüce Allah 113 ve 114. âyetlerde Ehl-i kitap'tan samimi olarak iman 
edip sâlih amel işleyenleri övdükten sonra 115. âyette onların yaptıkları 
hayırlı işlerin kesinlikle zayi edilmeyeceğini, karşılıksız bırakılmayacağını 
ifade buyurmaktadır. Âyetin "Allah kötülükten sakınanları bilir" 
mealindeki son cümlesi riyakârlarla samimi müminlerin birbirinden ayırt 
edileceğine, riyakârların görünüşteki imanlarının kendilerine hiçbir fayda 
sağlamayacağına işaret eder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وما ِفي Göklerde  السماواِتher ne varsa  ما ِفيAllah’ındır وِللَِّه
 döndürülür  تُرجعancak Allah’a ِإلَى اللَِّه ve  وve yerde الَْأرِض
ورالُْأم işler 

109) Göklerde ve yerde her ne varsa Allah’ındır ve işler 
ancak Allah’a döndürülür... 

كُنْتُم Sizرخَي hayırlıٍةُأم  ümmetsinizْتُأخِْرج  çıkarılanِللنَّاِس  
insanlar içinونرتَْأم  emrederوِفرعِبالْم  iyiliğiنوتَنْهو  

sakındırırنكَِرالْم نع  kötülüktenو  ve تُْؤِمنُون iman edersiniz 
 Kitap  الِْكتَاِبehli de  َأهُلiman  آمنetseydi  ولَوAllah’a ِباللَِّه
لَكَان olurduارخَي  daha hayırlıملَه  onlar içinمِمنْه  Onlardan 

ْؤِمنُونالْم iman edenler de vardırَأكْثَرو  pek çoğu iseمه  
onlarınالْفَاِسقُون  fasıklardır 

110) Siz, insanlar için çıkarılan hayırlı ümmetsiniz; iyiliği 
emreder, kötülükten sakındırır ve Allah’a iman edersiniz. 
Kitap ehli de iman etseydi elbette onlar için daha hayırlı 
olurdu. Onlardan iman edenler de vardır; onların pek çoğu 
ise fasıklardır. 
İbn Mes'ûd, Ubeyy ibn Ka'b, Muâz ibn Cebel ve Ebu Huzeyfe'nin kölesi 
Salim hakkında nazil olmuştur. Yahudi Mâlik ibnu'd-Dayf ve Vehb ibn 
Yahûzâ onlara: "Bizim dinimiz, sizin bizi çağırmakta olduğunuz dinden 
daha hayırlı, biz de sizden daha hayırlıyız." demişler de Allah Tealâ bu 
âyet-i kerimeyi inzal buyurmuş.256 

  َأذًىbaşka  ِإلَّاSize  كُمasla bir bir zarar veremezler لَن يضرو
eziyettenِإنو  Şayetقَاِتلُوكُمي  sizinle savaşırlarsaلُّوكُموي  size 
çevirirlerاربالَْأد  arkaثُم  sonraونرنْصلَا ي  yardım olunmazlar 

111) Size eziyetten başka asla bir zarar veremezler. 
Şayet sizinle savaşırlarsa size arka çevirirler; sonra 
(onlar) yardım olunmaz. 
Yahudilerin ileri gelenlerinden Ka'b, Adiyy, Yahrâ, Nu'mân, Ebu Râfi\ 
Ebu Yâsir, Kinâne ve İbn Sûriyâ, Yahudi iken İslâm'a gelen Abdullah ibn 
Selâm ve arkadaşlarına müslüman olduklarından dolayı eziyet verince 
Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.257  

  ما ثُِقفُواnerede  َأينzillet  الذِّلَّةonlaraُ  علَيِهمvurulmuştur ضِربتْ
bulunsalar daِإلَّا  müstesnaٍلبِبح  ipineاللَِّه ِمن  Allah’ınو  veya 

  وباءوا ِبغَضٍبinsanların  ِمن النَّاِسipine (bağlanmaları) حبٍل
Ayrıca bir gazaba uğradılarاللَِّه ِمن  Allah’tanْتِربضو  

vurulduِهملَيع  Üzerlerine deُكَنَةسالْم  yoksulluk ذَِلك  İşte bu 
مِبَأنَّه onlarınكَانُوا  nedeniyledirونكْفُري  inkar etmeleri اِتِبآي  

ayetleriniاللَِّه  Allah’ınقْتُلُونيو  öldürmeleriاءالَْأنِبي  nebilerini 
 isyan etmelerinden  ِبما عصواİşte bu  ذَِلكhaksız  حقyereٍّ ِبغَيِر
و ve كَانُوا dolayı idi ونتَدعي  haddi aşmalarından 

112) Allah’ın ipine veya insanların ipine (bağlanmaları) 
müstesna her nerede bulunsalar da onlara zillet 
vurulmuştur. Ayrıca Allah’tan bir gazaba uğradılar. 
Üzerlerine de yoksulluk vuruldu. İşte bu onların Allah’ın 
ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere nebilerini 
öldürmeleri nedeniyledir. İşte bu isyan etmelerinden ve 
haddi aşmalarından dolayı idi. 

 bir  ُأمةKitapٌ  الِْكتَاِبehlinden  ِمن َأهِلBir سواءdeğildirler لَيسوا
topluluk vardır kiٌةقَاِئم  dosdoğru olanتْلُوني  okurlarاِتآي  

ayetleriniاللَِّه  Allah’ınِلاللَّي آنَاء  geceleri kalkarlarمهو  ve 
onlarوندجسي  secde 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cüz 4 – Sure 3                                              Al-i İmran Suresi                                            Sayfa   63



118) Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin; 
ki sizi ifsat etmekten geri durmazlar ve sizin sıkıntıda 
olmanızı arzu ederler. Doğrusu ağızlarından kin 
taşmaktadır. Sinelerinde gizledikleri ise daha büyüktür. 
Eğer akleder iseniz sizin için elbette ki ayetleri iyice 
açıkladık. 
Aralarında akrabalık, arkadaşlık, câhiliye devrinde yapılmış yemin (dost 
olacaklarına dair verilmiş söz), komşuluk ve süt emme gibi alâkalardan 
dolayı bazı münafıklara ve yahudîlere dostluk ve sevgi besleyen bazı 
mü'minler hakkında nazil olmuştur. Onlardan mü'minler aleyhine 
gelebilecek fitnelerden dolayı Allah Tealâ onları bu dostluk ve sevgiden 
men'etmek üzere bu âyet-i kerimeyi indirdi.82  

اَأنْتُمه İşte sizلَاِءُأو  öyle kimselersiniz kiمونَهتُِحب  onları 
seversinizونَكُمِحبلَا يو  sizi sevmedikleri haldeو  ve تُْؤِمنُون 
inanırsınızِبالِْكتَاِب  kitabınكُلِِّه  hepsineِإذَاو  zamanلَقُو  

karşılaştıkları ُكم Sizinleقَالُوا  derlerنَّاآم  İman ettikِإذَاو  
kaldıklarında iseاخَلَو  başbaşaواضع  ısırırlarكُملَيع  size olan 

 De ki  قُْلkinlerinden dolayı  ِمن الغَيِظparmak uçlarını الَْأنَاِمَل
  عِليمŞüphesiz ki Allah  ِإن اللَّهKininizle  ِبغَيِظكُمölün موتُوا

hakkıyla bilendir!وِردِبذَاِت الص  sinelerde olanı 
119) İşte siz öyle kimselersiniz ki sizi sevmedikleri halde 
onları seversiniz ve kitabın hepsine inanırsınız. Sizinle 
karşılaştıkları zaman: “İman ettik” derler; başbaşa 
kaldıklarında ise size olan kinlerinden dolayı parmak 
uçlarını ısırırlar. De ki: “Kininizle ölün. Şüphesiz ki Allah 
sinelerde olanı hakkıyla bilendir.”  

كُمسستَم ِإن Size gelirseٌنَةسح  bir iyilikمْؤهتَس  onları tasalandırır 
كُمتُِصب ِإنو Size isabet ederseٌَئةيس  bir kötülükاوا ِبهحفْري  

onunla sevinirlerِإنو  Eğerواِبرتَص  sabrederتَتَّقُواو  ve 
sakınırsanızكُمرضلَا ي  zarar veremezمهدكَي  onların hileleri 

  ِبما يعملُونDoğrusu Allah  ِإن اللَّهsize hiçbir şeyle شَيًئا
yaptıklarınıٌِحيطم  kuşatıcıdır 

120) Size bir iyilik gelirse onları tasalandırır. Size bir kötülük 
isabet ederse onunla sevinirler. Eğer sabreder ve 
sakınırsanız onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. 
Doğrusu Allah yaptıklarını kuşatıcıdır. 
(*)Kâfirlerin ve münafıkların müsliimanlann en küçük başarılarına, birlik, 
beraberlik ve refahlarına tahammül edemedikleri; müminlerin başına 
gelecek kötülük ve sıkıntılara sevindikleri bildirilmiş; onların bu menfi 
tutumlarına rağmen müslümanlara sabırlı olmaları, onlarla samimi dost 
olmaktan kaçınmaları, ancak onların hukukunu çiğnemekten de 
sakınmaları tavsiye edilmiştir. Zira bu davranış düşmanlıkların ortadan 
kalkmasına, dostlukların gelişmesine sebep olur.  

  تُبوُئailenden  ِمن َأهِلكsabah erkenden  غَدوتHaniَ وِإذْ
ayrılmıştınْؤِمِنينالْم  mü’minleriقَاِعدم  mevzilerine 

yerleştirmek üzereِللِْقتَاِل  savaşmak içinاللَّهو  Şüphesiz Allah 
ِميعس Semi’dirِليمع  Alîm’dir 

121) Hani savaşmak için mü’minleri mevzilerine 
yerleştirmek üzere sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. 
Şüphesiz Allah Semi’dir, Alîm’dir. 
Mis'ar ibn Mahrame'den rivayet ediliyor: Abdurrahman ibn Avf’a: "Dayı, 
Uhud vak'asi günü olan kıssanızı bana haber versen." dedim, "Sonra o 
kederin ardından üzerinize öyle bir emniyet, Öyle bir uyku indirdi ki o, 
içinizden bir zümreyi örtüp buruyordu..." (Al-i İmrân, 3,154) âyetine 
kadar Al-i İmran'dan 120. "Hatırla o zamanı ki sen, mü'minleri savaşa 
elverişli yerlere yerleştirmek üzere ailenden erkenden ayrılıp çıkmıştın..." 
âyeti ve devamını oku, orada bulacaksın." Dedi.83 

 
 
 
 
 
 
 
 

ِإنَّ الَِّذين كَفَروا لَن تغِني عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم ِمن اللَِّه 
مثَلُ ما  )116 (شيئًا وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ

 تابأَص ا ِصرثَِل ِريٍح ِفيها كَميناِة الديِذِه الْحِفقُونَ ِفي هني
 لَِكنو اللَّه مها ظَلَممو هلَكَتفَأَه مهفُسوا أَنٍم ظَلَمثَ قَورح

ِخذُوا ِبطَانةً ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تت )117(أَنفُسهم يظِْلمونَ 
ِمن دوِنكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عِنتم قَد بدت الْبغضاُء 
ِمن أَفْواِهِهم وما تخِفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآياِت ِإنْ 

هم ولَا يِحبونكُم هاأَنتم أُولَاِء تِحبون )118(كُنتم تعِقلُونَ 
وتؤِمنونَ ِبالِْكتاِب كُلِِّه وِإذَا لَقُوكُم قَالُوا آمنا وِإذَا خلَوا 
 ِإنَّ اللَّه ِظكُميوا ِبغوتِظ قُلْ ميالغ اِملَ ِمنالْأَن كُملَيوا عضع

 تسؤهم وِإنْ ِإنْ تمسسكُم حسنةٌ )119(عِليم ِبذَاِت الصدوِر 
 كُمرضقُوا لَا يتتوا وِبرصِإنْ تا ووا ِبهحفْرئَةٌ ييس كُمِصبت

وِإذْ غَدوت ِمن  )120(كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ 
س اللَّهاِل وِللِْقت قَاِعدم ِمِننيؤالْم ئوبت ِلكأَه ِليمع 121(ِميع(  

ِإن Doğrusuالَِّذين  kimselerواكَفَر  inkar edenتُغِْني لَن  
savamazlarمنْهع  onlardanمالُهوَأم  mallarıمهلَادلَا َأوو  ve 

evlatlarıاللَِّه ِمن  Allah’tanًئاشَي  hiçbir şeyiلَِئكُأوو  İşte onlar 
ابحَأص halkıdırالنَّاِر  ateşمه  onlarاِفيه  oradaونخَاِلد  sürekli 

kalıcıdırlar 
116) Doğrusu inkar eden kimseler onlardan malları ve 
evlatları Allah’tan hiçbir şeyi savamazlar. İşte onlar ateş 
halkıdır; onlar orada sürekli kalıcıdırlar. 
Rivayete göre bu âyet-i kerime gerek Bedr ve gerekse Uhud Gazvelerinde 
Hz. Peygamber (a.s)'e düşmanlık yolunda çok mal harcayan Ebu Süfyân 
hakkında nazil olmuştur.258 

  الْحياِةBu  ِفي هِذِهsarf ettikleri şeylerin  ما ينِْفقُونmisali مثَُل
hayatındaانْيالد  dünyaثَِلكَم  benzer kiِريٍح  bulunan bir 

rüzgaraاِفيه  kendisindeِصر  şiddetli bir soğukْتابَأص  isabet 
ederekَثرح  ekinineٍمقَو  bir toplumunواظَلَم  zulmetmiş 
مهَأنْفُس nefislerineلَكَتْهفََأه  onu helak ederمها ظَلَممو  onlara 

zulmetmediاللَّه  Allahلَِكنو  amaمهَأنْفُس  kendilerineونظِْلمي  
zulmediyorlar 

117) Bu dünya hayatında sarf ettikleri şeylerin misali; 
kendisinde şiddetli bir soğuk bulunan bir rüzgara benzer ki 
nefislerine zulmetmiş bir toplumun ekinine isabet ederek 
onu helak eder. Allah onlara zulmetmedi; ama kendilerine 
zulmediyorlar.  

  ِبطَانَةedinmeyinً  لَا تَتَِّخذُوا!iman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
sırdaşوِنكُمد ِمن  Sizden olmayanlarıْألُونَكُملَا ي  ki sizi geri 

durmazlarالًاخَب  ifsat etmektenوادو  arzu ederlerِنتُّما عم  
sıkıntıda olmanızıقَد  Doğrusuْتدب  taşmaktadırاءغْضالْب  kin 

اِهِهمَأفْو ِمن ağızlarındanا تُخِْفيمو  gizledikleri iseمهوردص  
Sinelerindeرَأكْب  daha büyüktürقَد  elbette kiنَّا لَكُميب  sizin için 

iyice açıkladıkاِتالْآي  ayetleriِإن  Eğerكُنْتُم  isenizِقلُونتَع  
akleder 
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ِإذْ همت طَاِئفَتاِن ِمنكُم أَنْ تفْشلَا واللَّه وِليهما وعلَى اللَِّه 
ولَقَد نصركُم اللَّه ِببدٍر وأَنتم أَِذلَّةٌ  )122(فَلْيتوكَّلْ الْمؤِمنونَ 

شت لَّكُملَع قُوا اللَّهونَ فَات123(كُر(  أَلَن ِمِننيؤقُولُ ِللْمِإذْ ت
 ِلنيزنلَاِئكَِة مالْم ِبثَلَاثَِة آلَاٍف ِمن كُمبر كُمِمدأَنْ ي كُمكِْفيي

بلَى ِإنْ تصِبروا وتتقُوا ويأْتوكُم ِمن فَوِرِهم هذَا  )124(
 ِمن الْملَاِئكَِة مسوِمني يمِددكُم ربكُم ِبخمسِة آلَاٍف

وما جعلَه اللَّه ِإلَّا بشرى لَكُم وِلتطْمِئن قُلُوبكُم ِبِه وما  )125(
ِليقْطَع طَرفًا ِمن  )126(النصر ِإلَّا ِمن ِعنِد اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم 

نفَي مهكِْبتي وا أَوكَفَر الَِّذين اِئِبنيوا خ127(قَِلب ( ِمن لَك سلَي
) 128(الْأَمِر شيٌء أَو يتوب علَيِهم أَو يعذِّبهم فَِإنهم ظَاِلمونَ 

 ذِّبعياُء وشي نِلم ِفرغِض يا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السِللَِّه مو
ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا ) 129(يم من يشاُء واللَّه غَفُور رِح

واتقُوا ) 130(الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ 
 ِللْكَاِفِرين تالَِّتي أُِعد ارولَ ) 131(النسالرو وا اللَّهأَِطيعو

  )132(لَعلَّكُم ترحمونَ 
ما ِفي  ve  وGöklerde  السماواِتne varsa  ما ِفيAllah’ındır وِللَِّه

 azap eder  ويعذِّبdilediğini  ِلمن يشَاءbağışlar  يغِْفرyerde الَْأرِض
شَاءي نم dilediğine deاللَّهو  Doğrusu Allahغَفُور  Ğafur’dur 

ِحيمر Rahim’dir 
129) Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır; dilediğini 
bağışlar, dilediğine de azap eder. Doğrusu Allah Ğafur’dur, 
Rahim’dir. 

 riba  الرباyemeyin  لَا تَْأكُلُواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
  اللَّهsakının ااتَّقُو ve  وartırarak  مضاعفَةkat katً َأضعافًا

Allah’tanلَّكُملَع  Umulur kiونتُفِْلح  kurtuluşa erersiniz 
130) Ey iman edenler, kat kat artırarak riba yemeyin ve 
Allah’tan sakının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. 
Sakîf, câhiliye devrinde Muğira oğullarına borç verir, borcun ödenme 
zamanı gelince de eğer ödeyemiyorsanız zararı yok, isterseniz 
ödeyeceğinizi artırarak gelecek sene ödeyin." derlerdi. Bunun üzerine "Ey 
iman edenler, faizi kat kat artırılmış olarak yemeyin…" âyet-i kerimesi 
nazil oldu.84 

وVeاتَّقُوا  sakının kiالنَّار  bir ateşten deالَِّتي  Öyleْتُأِعد  
hazırlanmıştırِللْكَاِفِرين  kafirler için 

131)Ve öyle bir ateşten de sakının ki kafirler için 
hazırlanmıştır. 

 Resulü’ne  والرسوَلAllah’a da  اللَّهAyrıca itaat edin ki وَأِطيعوا
deلَّكُملَع  size edilsinتُر ونمح merhamet 

132) Ayrıca Allah’a da Resulü’ne de itaat edin ki size 
merhamet edilsin. 
(*)Yüce Allah'ın, bir taraftan müslümanlann Uhud Savaşı'ndaki 
durumlarını diğer taraftan da Bedir Savaşında melekleri göndererek 
müstümanlara yardım ettiğini ve bu yardımın sebeplerini hatırlatırken 
Türkçe'de "tefecilik" deyimiyle de ifade edilen "kat kat faiz yeme" 
yasağına geçilmesinde bir hikmet olmalıdır. Uhud'daki yenilginin en 
önemli sebebi, bir kısım müslümanlann servet gailesine düşmeleri olmuş 
ve ganimet toplama hırsları, kazanmak üzere oldukları zaferi yenilgiye 
çevirmiştir. İşte hikmet sahibi Allah'ın, burada faizcilik ve tefeciliği 
yasaklamasını bu sebebe bağlı olarak açıklamak uygun olur. Çünkü 
tefecilik yapanların, hak edilmemiş kârlarını arttırmaktan başka bir şey 
düşünmeyecek kadar kazanına hırsına kendilerini kaptırdıkları, kamu 
yararını ve dar gelirlilerin halini düşünmedikleri yaşanan bir gerçektir.  

 zaaf  َأن تَفْشَلَاiçinizden  ِمنْكُمiki grup  طَاِئفَتَاِنO vakit ِإذْ همتْ
göstermek üzereydiاللَّهو  Oysa Allahامهِليو  onların velisi idi 

  الْمْؤِمنُونtevekkül etsinler!  فَلْيتَوكَّْلancak Allah’a وعلَى اللَِّه
Mü’minler 

122) O vakit içinizden iki grup zaaf göstermek üzereydi. 
Oysa Allah onların velisi idi. Mü’minler ancak Allah’a 
tevekkül etsinler. 
Cabir ibn Abdullah'tan rivayetle bir haberde o şöyle demiştir: "O zaman 
içinizden iki grup az kaldı bozuluyorlardı. Halbuki onların yardımcısı 
Allah'tı..." âyeti bizim hakkımızda; Hazrec'den Seleme oğullan ile Evs'den 
başkanları Abdullah ibn Ubeyy ibn Selûl olan Harise Oğullan hakkında 
nazil olmuştur.259 

لَقَدو Andolsun kiكُمرنَص  size yardım ettiاللَّه  Allahٍردِبب  
Bedir’deَأنْتُمو  sizlerٌَأِذلَّة  güçsüz olduğunuzdaفَاتَّقُوا  sakının 

kiاللَّه  Allah’tanلَّكُملَع  olasınızونتَشْكُر  şükretmiş 
123) Andolsun ki sizler güçsüz olduğunuzda Allah Bedir’de 
size yardım etti. Allah’tan sakının ki şükretmiş olasınız.  

  َألَن يكِْفيكُمmü’minlere  ِللْمْؤِمِنينdiyordun ki  تَقُوُلO zaman ِإذْ
yetmez mi?كُمِمدي َأن  size yardım etmesiكُمبر  Rabbinizin 

 indirerek  منْزِلينmelek  ِمن الْملَاِئكَِةbin  آلَاٍفüç ِبثَلَاثَِة
124) O zaman mü’minlere diyordun ki: “Rabbinizin üç bin 
melek indirerek size yardım etmesi yetmez mi?” 

 ve sakınırsanız  وتَتَّقُواsabreder  ِإن تَصِبرواDoğrusu بلَى
ْأتُوكُميو sizin gelseler deِرِهمفَو ِمن  üzerinize ansızın كُمِددمذَا يه 

size yardım edecektirكُمبر  Rabbinizِةسِبخَم  beşآلَاٍف  bin ِمن 
 nişanlı  مسوِمينmelekle الْملَاِئكَِة

125) Doğrusu sabreder ve sakınırsanız sizin üzerinize 
ansızın gelseler de Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size 
yardım edecektir. 
Şa'bî'den rivayet ediliyor: Bedr'de müslümanlar arasında Kürz ibn Câbir 
el-Muhâribî'nin müşriklerin yardımına geleceği söylentisi çıktı ve bu 
müslümanlara ağır geldi de Allah Tealâ bu âyetleri indirdi. Ancak Kürz, 
kendisine müşriklerin bozguna uğradıkları haberi geldiği için onların 
imdadına gelmedi, müslümanlara da beşbin melekle imdada gerek 
kalmadı.260 

لَهعا جمو yaptıاللَّه  Allahِإلَّا  ancakىشْرب  müjde olsunلَكُم  size 
و ve ِئنِلتَطْم yatışsın diyeكُمقُلُوب  kalplerinizِه ِب bununla امو 

رالنَّص Doğrusu yardımِإلَّا  ancakِعنِْد ِمن  katındandırاللَِّه  
Allahِزيِزالْع  Azizِكيِمالْح  Hakim olan 

126) Allah bunu ancak size müjde olsun ve kalpleriniz 
bununla yatışsın diye yaptı. Doğrusu yardım ancak 
Aziz,  Hakim olan Allah katındandır. 

قْطَعِلي Böylece öldürsünفًاطَر  bir kısmınıواكَفَر الَِّذين ِمن  
kafirlerinَأو  veyaمكِْبتَهي  onları hezimete uğratsın daوانْقَِلبفَي  

dönsünlerخَاِئِبين  bozguna uğrayarak 
127) Böylece kafirlerin bir kısmını öldürsün veya onları 
hezimete uğratsın da bozguna uğrayarak dönsünler. 

سلَي yokturلَك  Seninِرالَْأم ِمن  bu işteءشَي  yapacak bir şeyin 
َأو Yaتُوبي  tevbelerini kabul ederِهملَيع  onlarınَأو  veyaمهذِّبعي  

onlara azap ederمفَِإنَّه  çünkü onlarظَاِل ونم zalimlerdir 
128) Senin bu işte yapacak bir şeyin yoktur. Ya onların 
tevbelerini kabul eder veya onlara azap eder; çünkü onlar 
zalimlerdir. 
Enes ibn Mâlik'den rivayet ediliyor: Uhud günü Hz. Peygamber (a.s) 
alnından yaralandı. Sağ alt ön yan dişlerinden birisi kırıldı. Şöyle diyordu: 
"Peygamberlerine bunu reva gören, onu yaralıyan bir kavim nasıl 
kurtuluşa erer?!" Bunun üzerine "İşden hiç bir şey sana ait değildir..." 
âyet-i kerimesi nazil oldu.261 
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لَِئكُأو İşte onlar var yaماُؤهزج  onların mükafatıٌةغِْفرم  
bağışlanmaِهمبر ِمن  Rablerindenٌنَّاتجو  Cennetlerdirِريتَج  

akanاِتهتَح ِمن  altındanارالَْأنْه  nehirlerخَاِلِدين  kalıcı oldukları 
 amel  الْعاِمِلينmükafatı  َأجرne güzeldir! ِنعمve   وiçinde ِفيها

işleyenlerin 

136) İşte onlar var ya, onların mükafatı Rablerinden 
bağışlanma ve içinde kalıcı oldukları altından nehirler akan 
Cennetlerdir; amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. 

قَد Şüphesiz kiْخَلَت  gelip geçmiştirِلكُمقَب ِمن  sizden önceنَنس  
sünnetlerوافَِسير  Artık dolaşın daِضِفي الَْأر  yeryüzünde 

 akibetlerinin  عاِقبةolduğunuُ  كَانnasıl   كَيفgörünَ انْظُروافَ
كَذِِّبينالْم yalanlayanların 

137) Şüphesiz ki sizden önce sünnetler gelip geçmiştir. 
Artık yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların akibetlerinin 
nasıl olduğunu görün. 

  هدىve  وinsanlar için  ِللنَّاِسbir açıklama ن بياİşte bu هذَا
hidayetو  ve ٌِعظَةوم öğüttürتَِّقينِللْم  muttakiler için 

138) İşte bu insanlar için bir açıklama ve muttakiler için de 
hidayet ve öğüttür. 

 sizsiniz َأنْتُم وüzülmeyin لَا تَحزنُوا ve  وGevşemeyin ولَا تَِهنُوا
نلَوالَْأع en üstün olanِإن  eğerكُنْتُم  isenizْؤِمِنينم  mü’minler 

139) Gevşemeyin ve üzülmeyin; eğer mü’minler iseniz en 
üstün olan sizsiniz. 
Resulullah (a.s.)'ın ashabı Uhud günü bozguna uğradı. Hâlid b. Velid 
dağın tepesinden arkalarından dolaşarak müşriklerin atlılanyla birlikte 
üzerlerine doğru geliyordu. Bunun üzerine Peygamber (a.s.) şöyle dua etti: 
"Allahım, bizim üstümüze çıkmasınlar, Allahım bizim gücümüz ancak 
seninledir. Allahım bu beldede bunlardan başka sana ibadet eden kimse 
yoktur." Bunun üzerine Yüce Allah bu ayet-i kerimeleri indirdi. 
Müslümanlardan bir grup okçu ortaya çıkarak tepeye tırmandı ve onları 
geri çekilmek zorunda bırakıncaya kadar müşriklerin adlılarına ok attılar. 
İşte Yüce Allah'ın, "Muhakkak üstünsünüz" buyruğu bunu 
anlatmaktadır.85 

ِإن Eğerكُمسسمي  size dokunduysaحقَر  bir yaraفَقَد  muhakkak 
kiسم  dokunmuşturمالْقَو  o kavme deحقَر  bir yaraِمثْلُه  

benzeriِتلْكو  İşte var yaامالَْأي  o günlerااِولُهنُد  onları 
döndürüp dururuzنيب  arasındaالنَّاِس  insanlarلَمعِليو  

bilinmesiاللَّه  Allah’ınالَِّذين  edenleriنُواآم  imanو  veَتَِّخذي  
edinmesi içindirِمنْكُم  içinizdenاءدشُه  şehitlerاللَّهو  Doğrusu 

Allahِحبلَا ي  sevmezالظَّاِلِمين  zalimleri 
140) Eğer size bir yara dokunduysa muhakkak ki o kavme 
de benzeri bir yara dokunmuştur. İşte o günler var ya, onları 
insanlar arasında döndürüp dururuz. Allah’ın iman edenleri 
bilinmesi ve içinizden şehitler edinmesi içindir. Doğrusu 
Allah zalimleri sevmez. 
(*)Yüce Allah Uhud Savaşı'nda yenilgiye uğramış olan müminleri teselli 
etmek ve cesaretlendirmek için onlara Bedir Savaşı'ndaki zaferlerini 
hatırlatarak buyuruyor ki: Eğer siz Uhud'da yenilgiye uğradty sanız hemen 
üzüntüye kapılıp cesaretinizi yitirmemeli ve zaaf göstermemelisiniz. 
Bilmelisiniz ki düşmanlarınız da Bedir'de benzeri bir yenilgiye 
uğramışlardı. Fakat onlar yenildikleri için zaaf göstermemişler, 
cesaretlerini yitirmemişler, bilâkis onlar sizinle savaşmak için azimli ve 
kararlı bir biçimde hazırlıklarını tamamlamış ve Uhud Savaşt'na gelmişler, 
sonuçta kararlılıklarının karşılığım da almışlardır. Bu, Allah'ın bir 
kanunudur. Allah onları sevdiği için değil, onlar sabırla ve kararlı bir 
şekilde savaştıkları için zafere ulaşmışlardır. Sabır ve kararlılık içerisinde 
çalışıp gayret gösterenler daima başarıya kavuşurlar. Bu ilâhî bir kanundur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

نجو كُمبر ٍة ِمنِفرغوا ِإلَى ماِرعسو اتاوما السهضرٍة ع
 ِقنيتِللْم تأُِعد ضالْأَراِء ) 133(ورِفقُونَ ِفي السني الَِّذين

 ِحبي اللَّهاِس والن نع اِفنيالْعظَ ويالْغ الْكَاِظِمنياِء ورالضو
 ِسِننيح134(الْم (ةً أَولُوا فَاِحشِإذَا فَع الَِّذينو مهفُسوا أَنظَلَم 

 لَمو ِإلَّا اللَّه وبالذُّن ِفرغي نمو وِبِهموا ِلذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر
أُولَِئك جزاؤهم ) 135(يِصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ 

الْأَنهار خاِلِدين ِفيها مغِفرةٌ ِمن ربِهم وجنات تجِري ِمن تحِتها 
 اِمِلنيالْع رأَج مِنعوا ) 136(وفَِسري ننس ِلكُمقَب ِمن لَتخ قَد

 كَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع فظُروا كَيِض فَانذَا ) 137(ِفي الْأَره
 ِقنيتِعظَةٌ ِللْمومى ودهاِس وانٌ ِللني138(ب (لَا تلَا ووا وِهن

 ِمِننيؤم متنَ ِإنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزح139(ت ( كُمسسمِإنْ ي
قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح ِمثْلُه وِتلْك الْأَيام نداِولُها بين الناِس 

ش كُمِخذَ ِمنتيوا ونآم الَِّذين اللَّه لَمعِليو ِحبلَا ي اللَّهاَء وده
 140(الظَّاِلِمني(  
  ِمن ربكُمmağfirete  ِإلَى مغِْفرٍةBir de koşun وساِرعوا

Rabbinizdenنٍَّةجو  Cenneteاهضرع  eniُاتاومالس  gökler ile 
ضالَْأرو yer kadar olanْتُأِعد  hazırlananتَِّقينِللْم  muttakiler 

için 
133) Bir de Rabbinizden mağfirete ve muttakiler için 
hazırlanan eni gökler ile yer kadar olan Cennete koşun. 

الَِّذين Onlarنِْفقُوني  infak ederlerاِءرِفي الس  bolluktaو  ve 
  والْعاِفينöfkelerini  الْغَيظyenerlerَ  والْكَاِظِمينdarlıkta الضراِء

affederlerالنَّاِس نع  insanlardanاللَّهو  Doğrusu Allahِحبي  
severِسِنينحالْم  ihsan edenleri 

134) Onlar, bollukta ve darlıkta infak ederler, öfkelerini 
yenerler, insanlardan affederler. Doğrusu Allah ihsan 
edenleri sever. 

 çirkin bir  فَاِحشَةyaptıklarındaً  فَعلُواzaman  ِإذَاVe onlar ِذينوالَّ
işَأو  veyaواظَلَم  zulmettikleriمهَأنْفُس  nefislerineواذَكَر  

hatırlayıpاللَّه  Allah’ıواتَغْفَرفَاس  bağışlanma dilerlerِلذُنُوِبِهم  
günahları içinنمو  kimغِْفري  bağışlayabilir?الذُّنُوب  Günahları 

  علَى ما فَعلُواısrar etmezler  ولَم يِصرواAllah’tan  اللَّهbaşka ِإلَّا
yaptıklarındaمهو  Ayrıca onlarونلَمعي  bile bile 

135) Ve onlar, çirkin bir iş yaptıklarında veya nefislerine 
zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlayıp günahları için 
bağışlanma dilerler. Günahları Allah’tan başka kim 
bağışlayabilir? Ayrıca onlar yaptıklarında bile bile ısrar 
etmezler. 
Atâ ibn Ebî Rebâh'tan: Hz. Peygamber (a.s)'e ashabından bazıları: "Ey 
Allah'ın elçisi, İsrail oğulları Alalh katında bizlerden daha mı değerliler?. 
Baksan ya onlardan birisi bir günah işlediğinde bu günahın keffaretini 
kapısının eşiğinde "kulağını kes, burnunu kes, şöyle yap, şöyle yap." 
şeklinde yazılı bulurmuş." dediler. Hz. Peygamber bir cevap vermeyip 
sustular. Nihayet "O müttakîler ki bollukta ve darlıkta infak ederler…."e 
kadar olmak üzere "Rabbınızın mağfiretine ve müttakîler için 
hazırlanmış, eni göklerle yer kadar olan cennete koşun." âyetleri nazil 
oldu da Hz. Peygamber: "Size onlardan daha hayırlısını haber vereyim 
mi?" buyurup bu âyetleri okudular.262 
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 الْكَاِفِرين قحميوا ونآم الَِّذين اللَّه صحمِلي141(و ( متِسبح أَم
نكُم ويعلَم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَم اللَّه الَِّذين جاهدوا ِم

 اِبِرين142(الص ( هلْقَوِل أَنْ تقَب ِمن تون الْمونمتت متكُن لَقَدو
وما محمد ِإلَّا رسولٌ قَد ) 143(فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ 

قُِتلَ ان أَو اتن ملُ أَفَِإيسِلِه الرقَب ِمن لَتخ قَاِبكُملَى أَعع متقَلَب
 ِزي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي ِه فَلَنيِقبلَى عع قَِلبني نمو

 اِكِرينِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه ) 144(الش وتمفٍْس أَنْ تا كَانَ ِلنمو
 ِمنها ومن يِرد ثَواب ِكتابا مؤجلًا ومن يِرد ثَواب الدنيا نؤِتِه
 اِكِرينِزي الشجنسا وهِتِه ِمنؤِة ن145(الْآِخر ( ِبين ِمن نكَأَيو

قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنوا ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللَِّه وما 
 ِحبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعض اِبِرينا كَانَ ) 146(الصمو

 تثَبا وِرنا ِفي أَمافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ا اغِْفرنبِإلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَهقَو
 ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرصانا ونام147(أَقْد ( ابثَو اللَّه ماهفَآت

  )148(آِخرِة واللَّه يِحب الْمحِسِنني الدنيا وحسن ثَواِب الْ
نكََأيو Nice vardır kiنَِبي ِمن  nebiقَاتََل  savaştılar daهعم  

beraberونيِرب  Rabbani ileكَِثير  pek çokنُواها وفَم  
gevşemedilerاِلم  kendilerineمهابَأص  isabet edenlerden ِفي 

 وما zaafa düşmediler  وما ضعفُواAllah  اللَِّهyolunda سِبيِل
 sever  يِحبDoğrusu Allah  واللَّهve boyun eğmediler. استَكَانُوا
اِبِرينالص sabredenleri 

146) Nice nebi vardır ki pek çok Rabbani ile beraber 
savaştılar da Allah yolunda kendilerine isabet edenlerden 
dolayı gevşemediler, zaafa düşmediler ve boyun eğmediler. 
Doğrusu Allah sabredenleri sever.  

  َأن قَالُواbaşka bir şey  ِإلَّاOnların sözü  كَان قَولَهمolmadı وما
demelerindenنَابر  Rabbimizاغِْفر  bağışlaلَنَا  bizimنَاذُنُوب  
günahlarımızıو  ve افَنَارِإس aşırılıklarımızıِرنَاِفي َأم  
işlerimizdekiو  ve ْتثَب sabit kılنَاامَأقْد  ayaklarımızıنَارانْصو  

bize yardım et!لَىع  karşıِمالْقَو  toplumunaالْكَاِفِرين  karşı 
147) Onların sözü: “Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve 
işlerimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sabit kıl 
ve kafirler toplumuna karşı bize yardım et” demelerinden 
başka bir şey olmadı. 

  الدنْياmükafatını  ثَوابAllah  اللَّهonlara  همBöylece verdi فَآتَا
dünyaنسحو  en güzeliniاِب ثَو nimetinin deِةالْآِخر  ahiretاللَّهو  

Şüphesiz Allahِحبي  severِسِنينحالْم  ihsan edenleri 
148) Böylece Allah onlara dünya mükafatını, ahiret 
nimetinin de en güzelini verdi. Şüphesiz Allah ihsan 
edenleri sever. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صحمِليو Böylece arındırsınاللَّه  Allahالَِّذين  edenleriنُواآم  
imanو  ve َقحمي helak etsinالْكَاِفِرين  kafirleri 

141) Böylece Allah iman edenleri arındırsın ve kafirleri 
helak etsin. 

َأم Yoksaتُمِسبح  mi sandınız?خُلُواتَد َأن  girebileceğiniziَنَّةالْج  
Cenneteلَمعا يلَمو  bilmedenاللَّه  Allahالَِّذين  edenleriواداهج  

cihad ِمنْكُم  içinizdenلَمعيو  bilmedenاِبِرينالص  sabredenleri 
142) Yoksa Allah içinizden cihad edenleri bilmeden ve 
sabredenleri bilmeden Cennete girebileceğinizi mi 
sandınız? 

لَقَدو Andolsun kiكُنْتُم  sizننَّوتَتَم  arzuluyordunuzَتوالْم  
ölümüِلقَب ِمن  önceهتَلْقَو َأن  onunla karşılaşmadanفَقَد  İşte 
وهتُمَأير onu gördüğünüz haldeو  veَأنْتُم  sizونتَنْظُر  bakıp 

duruyorsunuz? 
143) Andolsun ki siz onunla karşılaşmadan önce ölümü 
arzuluyordunuz. İşte onu gördüğünüz halde ve siz bakıp 
duruyorsunuz? 
Mü'minlerden Bedr'de bulunmamış ve Bedr ehline Allah tarafından 
verilen üstünlükten nasibini almamış olan bazıları bir savaş olsa da 
savaşsak (ve Bedr ehlinin kazandıklarını biz de kazansak) diye temennide 
bulunuyorlardı. Uhud'a çıkılırken işte o temenni ettikleri savaş onların 
önüne sürülüverdi de yola çıktılar. Daha onlar Uhud günü Medine'den 
ayrılmamışlar, Medine'nin bir köşesindelerken Allah Tealâ bu âyet-i 
kerimeyi inzal buyurdu.263 

دمحا ممو Muhammedِإلَّا  yalnızcaوٌلسر  bir Resuldürْخَلَت قَد  
gelip geçmiştirِلِهقَب ِمن  Ondan önce deُلسالر  Resullerَن َأفِإي 

Eğer oَاتم  ölürَأو  ya daقُِتَل  öldürülürseتُمانْقَلَب  geri dönecek 
misiniz?لَىع  üzerindeقَاِبكُمَأع  ökçelerinizنمو  Her kim de 

نْقَِلبي dönerseلَىع  üzerindeِهيِقبع  ökçeleriرضي فَلَن  zarar 
veremezاللَّه  Allah’aًئاشَي  hiçbir şekildeِزيجيسو  Buna 

karşılık mükafatlandıracaktırاللَّه  Allahالشَّاِكِرين  şükredenleri 
144) Muhammed yalnızca bir Resuldür. Ondan önce de 
Resuller gelip geçmiştir. Eğer o ölür yada öldürülürse 
ökçeleriniz üzerinde geri dönecek misiniz? Her kim de 
ökçeleri üzerinde dönerse Allah’a hiçbir şekilde zarar 
veremez. Buna karşılık Allah şükredenleri 
mükafatlandıracaktır.  
Rivayet edildiğine göre Uhud günü insanlar arasında Hz. Muhammed'in 
öldürüldüğü haberi yayıldı. Sahra ashabından bazıları: "Keşke Abdullah 
ibn Ubeyy'e gönderebileceğimiz bir elçimiz olsa da bize Ebu Sufyân'dan 
bir emân alsa. Ey Kavmimiz, Muhammed öldürüldü, müşrikler gelip sizi 
öldürmeden kavimlerinize dönün." dediler. Enes ibn Nadr ise: "Ey 
kavmim, Muhammed öldürülmüşse muhakkak ki Muhammed'in Rabbı 
öldürülmedi. Muhammed ne için savaşıyordu ise şimdi siz de onun için 
savaşın. Ey Allahım, şu adamların söylediklerinden sana özür beyan 
ediyor ve bu adamların söylediklerinden uzak olduğumu sana iletiyorum." 
deyip kılıcını çekti ve şehid edilinceye kadar savaştı. İşte bunun üzerine 
Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.264 

  ِإلَّا ِبِإذِْنölmek yoktur  َأن تَموتhiçbir nefis içinَ وما كَان ِلنَفٍْس
izni olmadanاللَِّه  Allah’ınاِكتَاب  bir yazıya göreلًاَؤجم  

Belirlenmişنمو  Her kimِردي  isterseابثَو  menfaatiniانْيالد  
dünyaنُْؤِتِه  ona veririzاِمنْه  ondanنمو  her kim deِردي  isterse 
ابثَو nimetiniِةالْآِخر  ahiretنُْؤِتِه  ona da veririzاِمنْه  ondan 

  الشَّاِكِرينElbette ki mükafatlandıracağız وسنَجِزي
şükredenleri 

145) Belirlenmiş bir yazıya göre Allah’ın izni olmadan 
hiçbir nefis için ölmek yoktur. Her kim dünya menfaatini 
isterse ona ondan veririz, her kim de ahiret nimetini isterse 
ona da ondan veririz. Elbette ki şükredenleri 
mükafatlandıracağız. 
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و Andolsun kiلَقَد  elbetteقَكُمدص  sadık olduاللَّه  Allahهدعو  
size olan vaadindeمونَهسِإذْ تَح  onları öldürüyordunuzِبِإذِْنِه  

O’nun izni ileتَّىح  kadarِإذَا  anaفَِشلْتُم  yılgınlık gösterdiğiniz 
تُمعتَنَازو çekişipِرِفي الَْأم  emir konusundaصعو تُمي isyan 
ederekِدعب ِمن  sonraاكُما َأرم  gösterdiktenونا تُِحبم  sevdiğiniz 
şeyiِمنْكُم  Sizeنم  kiminizِريدي  istiyorduانْيالد  dünyayıِمنْكُمو  

Sizdenنم  kiminiz deِريدي  istiyorduَةالْآِخر  ahiretiثُم  Sonra 
فَكُمرص sizi geri çevirdiمنْهع  onlardanكُمتَِليبِلي  sizi sınamak için 
لَقَدو Andolsun kiفَاع  affettiنْكُمع  yine de sizdenاللَّهو  çünkü 

Allahٍلذُو فَض  çok lütufkardırْؤِمِنينلَى الْمع  mü’minlere karşı 
152) Andolsun ki Allah size olan vaadinde elbette sadık 
oldu. Size sevdiğiniz şeyi gösterdikten sonra emir 
konusunda çekişip isyan ederek yılgınlık gösterdiğiniz ana 
kadar O’nun izni ile onları öldürüyordunuz. Sizden kiminiz 
dünyayı istiyordu; kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra sizi 
sınamak için sizi onlardan geri çevirdi. Andolsun ki yine de 
sizden affetti; çünkü Allah mü’minlere karşı çok lütufkardır. 
Dahhâk "İçinizden kimi dünyayı istiyor, içinizden kimi de âhireti 
diliyordu." âyet-i kerimesi hakkında der ki: Hz. Peygamber Uhud günü bir 
grup müslümana: "Burada silâhlı olarak oklarınızla müslümanları 
koruyunuz. Yerinizde sebat etmek suretiyle onların işinin düzgün olmasını 
sağlayınız." deyip bizzat kendisi izin vermedikçe yerlerinden 
ayrılmamalarını emretti. Hz. Peygamber, o Uhud günü Ebu Süfyân ve 
beraberindeki müşriklerle karşılaşıp onları bozguna uğratınca o 
yerleştirdiği okçular bu durumu gördüler ve içlerinden bazısı: "Ganimet, 
ganimet, ganimetleri kaçırmayın." diye bağrışarak yerlerinden ayrıldılar. 
Bazısı da yerlerinden ayrılmıyarak "Hz. Peygamber bize izin verinceye 
kadar yerimizi terketmiyeceğiz" dediler. İşte bunun hakkında "İçinizden 
kimi dünyayı istiyor, içinizden kimi de âhireti diliyordu." âyet-i kerimesi 
nâzil oldu. İbn Mes'ûd der ki: Uhud gününe kadar Hz. Peygamber (a.s)'ın 
ashabı içinde herhangi bir kimsenin dünyayı ve dünyalığı ister olduğunu 
hissetmemiştim.86 

 dönüp  ولَا تَلْوونuzaklaşıyordunuz  تُصِعدونO zaman ki ِإذْ
bakmadanٍدلَى َأحع  hiç birinizوُلسالرو  Resulوكُمعدي  sizi 

çağırdığı haldeاكُمِفي ُأخْر  arkanızdanكُمفََأثَاب  cezalandırıyordu 
 Böylece  تَحزنُواcezasıyla  ِلكَيلَاgam üzerine  ِبغَمgamla غَما

üzülmeyesiniz ا فَاتَكُملَى مع sizden gidene deكُمابا َأصلَا مو  size 
isabet edene deاللَّهو  Şüphesiz Allahخَِبير  hakkıyla 

haberdardırلُونما تَعِبم  yaptıklarınızdan 
153) O zaman ki Resul arkanızdan sizi çağırdığı halde hiç 
biriniz dönüp bakmadan uzaklaşıyordunuz. Bunun üzerine 
Allah sizi gam üzerine gam cezasıyla cezalandırıyordu. 
Böylece sizden gidene de size isabet edene de 
üzülmeyesiniz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla 
haberdardır. 
(*)Bu âyet müslümanlann savaşın ikinci aşamasındaki perişan durumunu 
tasvir etmektedir. Düşmanın süvari birliğinin arkadan vurması ve Hz. 
Peygamber'in öldürüldüğü haberinin yayılması neticesinde paniğe kapılıp 
perişan bir halde dağılan İslâm ordusunun bir kısmı tepeye doğru çıkarak 
kurtulmaya çalışırken bir kısmı da Medine yönünde kaçmıştır. Hz. 
Peygamber ise eşsiz bir metanet ve cesaret örneği göstererek yanındaki 
küçücük bir grup ile birlikte düşmana karşı var gücüyle savaşmış ve "Ey 
Allah'ın kullan bana gelin" diye dağılanlan etrafında toplanmaya 
çağırmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ياأَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تِطيعوا الَِّذين كَفَروا يردوكُم علَى 
 اِسِرينوا خقَِلبنفَت قَاِبكُم149(أَع ( ريخ وهو لَاكُموم لْ اللَّهب

 اِصِرينا ) 150(النِبم بعوا الركَفَر لِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذيننس
ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا ومأْواهم النار وِبئْس أَشركُوا 

 ى الظَّاِلِمنيثْو151(م ( مهونسحِإذْ ت هدعو اللَّه قَكُمدص لَقَدو
ِبِإذِْنِه حتى ِإذَا فَِشلْتم وتنازعتم ِفي الْأَمِر وعصيتم ِمن بعِد ما 
أَراكُم ما تِحبونَ ِمنكُم من يِريد الدنيا وِمنكُم من يِريد الْآِخرةَ 
ثُم صرفَكُم عنهم ِليبتِليكُم ولَقَد عفَا عنكُم واللَّه ذُو فَضٍل 

 ِمِننيؤلَى الْمٍد ) 162(علَى أَحونَ علْولَا تونَ وِعدصِإذْ ت
وا ونزحلَا تِلكَي ما ِبغغَم كُمفَأَثَاب اكُمرِفي أُخ وكُمعدولُ يسالر

  )163(علَى ما فَاتكُم ولَا ما أَصابكُم واللَّه خِبري ِبما تعملُونَ 
 itaat  تُِطيعواşayet  ِإنiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها

edersenizالَِّذين  kimselereواكَفَر  kafirوكُمدري  çevirirler deلَىع  
üzerindeقَاِبكُمَأع  sizi ökçelerinizوافَتَنْقَِلب  dönersinizخَاِسِرين  

hüsrana uğrayanlar olarak   
149) Ey iman edenler, şayet kafir kimselere itaat ederseniz 
sizi ökçeleriniz üzerinde çevirirler de hüsrana uğrayanlar 
olarak dönersiniz.  
Uhud bozgunu üzerine mü'minlere: "Kardeşlerinize dönün ve dinlerine 
girin." diyen münafıklar hakkında nazil olmuştur..265 

 doğrusu O  وهوsizin mevlanız  مولَاكُمAllah’tır  اللَّهHayır بْل
رخَي en hayırlısıdır!النَّاِصِرين  yardım edenlerin 

150) Hayır sizin mevlanız Allah’tır, doğrusu O yardım 
edenlerin en hayırlısıdır. 

  الرعبkafirlerin  الَِّذين كَفَرواkalplerine  ِفي قُلُوِبsalacağız سنُلِْقي
korkuكُواا َأشْرِبم  şirk koştukları için ِباللَِّه Allah’aْلنَزي ا لَمم  

indirmediği şeyiِبِه  hakkındaلْطَانًاس  hiçbir delilماهْأومو  
Muhakkak onların varacağı yerالنَّار  ateştirِبْئسو  kötüdür 

 zalimlerin  الظَّاِلِمينyeri مثْوى
151) Yakında hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah’a 
şirk koştukları için kafirlerin kalplerine korku salacağız. 
Muhakkak onların varacağı yer ateştir, zalimlerin yeri ne 
kötüdür. 
(*)Burada yüce Allah müminlere, düşmanlarına karşı zafer müjdesi 
vererek onları teselli etmekte, heyecanlarını yatıştırmakta ve Allah'a 
inanmanın verdiği moral gücünden yoksun olanların kalplerini kısa 
zamanda korku saracağını haber vermektedir. Çünkü müşrikler ne aklî ne 
de naklî hiçbir delile dayanmaksızın, atalarından intikal eden tamamen 
bâtıl bir inançla putları Allah'a ortak koşmakta, onlardan yardım 
istemekte ve onları Allah ile mahlûkatı arasında aracı kılmaktadır.   
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 كُمى طَاِئفَةً ِمنشغا ياسعةً ننأَم مِد الْغعب ِمن كُملَيلَ عزأَن ثُم
نفُسهم يظُنونَ ِباللَِّه غَير الْحق ظَن وطَاِئفَةٌ قَد أَهمتهم أَ

 كُلَّه رٍء قُلْ ِإنَّ الْأَميش ِر ِمنالْأَم ا ِمنلْ لَنقُولُونَ هِة ياِهِليالْج
 ا ِمنكَانَ لَن قُولُونَ لَوي ونَ لَكدبا لَا يم فُِسِهمفُونَ ِفي أَنخِللَِّه ي

 ما قُِتلْنا هاهنا قُلْ لَو كُنتم ِفي بيوِتكُم لَبرز الَِّذين الْأَمِر شيٌء
كُِتب علَيِهم الْقَتلُ ِإلَى مضاِجِعِهم وِليبتِلي اللَّه ما ِفي 
صدوِركُم وِليمحص ما ِفي قُلُوِبكُم واللَّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر 

ِذين تولَّوا ِمنكُم يوم الْتقَى الْجمعاِن ِإنما استزلَّهم ِإنَّ الَّ) 154(
 غَفُور ِإنَّ اللَّه مهنع فَا اللَّهع لَقَدوا وبا كَسِض معطَانُ ِببيالش

 ِليموا ) 155(حكَفَر وا كَالَِّذينكُونوا لَا تنآم ا الَِّذينهاأَيي
 ِلِإخواِنِهم ِإذَا ضربوا ِفي الْأَرِض أَو كَانوا غُزى لَو كَانوا وقَالُوا

 ةً ِفي قُلُوِبِهمرسح ذَِلك لَ اللَّهعجا قُِتلُوا ِليموا واتا ما مندِعن
 ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّهو ِميتيِي وحي اللَّه156(و ( مقُِتلْت لَِئنو

ِفي سِبيِل اللَِّه أَو متم لَمغِفرةٌ ِمن اللَِّه ورحمةٌ خير ِمما 
  ) 157(يجمعونَ 

 gibi  كَالَِّذينolmayın!  لَا تَكُونُواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
 zaman ِإذَا kardeşleri için  ِلِإخْواِنِهمdiyen وقَالُوا kafirler كَفَروا
  كَانُوا غُزىveya  َأوyeryüzünde  ِفي الَْأرِضçıktıkları ضربوا

gazayaلَو  olsalardıنَاكَانُوا ِعنْد  Yanımızdaاتُواا مم  ölmezlerو  
veya ا قُِتلُوام öldürülmezlerdiَلعجِلي  kılsınاللَّه  Allahذَِلك  bunu 
 Şüphesiz Allah’tır  واللَّهkalplerinde ي قُلُوِبِهم ِفbir hasret حسرةً
 ِبما Doğrusu Allah  واللَّهöldüren de  ويِميتyaşatan daُ يحِي

لُونمتَع yaptıklarınızıِصيرب  hakkıyla görendir! 
156) Ey iman edenler, yeryüzünde sefere veya gazaya 
çıktıkları zaman kardeşleri için: “Yanımızda olsalardı 
ölmezler veya öldürülmezlerdi.” diyen kafirler gibi olmayın. 
Allah bunu kalplerinde bir hasret kılsın. Şüphesiz yaşatan 
da öldüren de Allah’tır. Doğrusu Allah yaptıklarınızı 
hakkıyla görendir. 

لَِئنو Andolsun kiقُِتلْتُم  öldürülürِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  Allahَأو  
veyaتُّمم  ölürsenizٌةغِْفرلَم  mağfiretiاللَِّه ِمن  Allah’ınو  ve ٌةمحر 

rahmetiرخَي  daha hayırlıdırونعمجا يِمم  onların 
topladıklarından 

157) Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, 
Allah’ın mağfireti ve rahmeti onların topladıklarından daha 
hayırlıdır. 
(*)Allah yolunda savaşırken öldürülen yani şehit edilen veya 
kendiliğinden Ölen kimseler için Allah'ın lütfedeceği bağışlama ve rahmet 
şüphe yok ki hayatta kalanların zevklerini tatmin etmek için 
biriktirecekleri mal, para ve elde edecekleri makamdan çok daha iyidir. 
Yüce Allah bunu yemin ederek haber vermektedir. Çünkü böyle bir ölüm, 
müminin günahlarının silinmesine ve makamının yükselmesine vesile olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ثُم Sonraَلَأنْز indirdiğiكُملَيع  üzerinizeِدعب ِمن  arkasındanالْغَم  
o gamınًنَةَأم  güvenleااسنُع  bürüyorduغْشَىي  uykuًطَاِئفَة  bir 

grubuِمنْكُم  sizdenٌطَاِئفَةو  bir grubuقَد  Doğrusuمتْهمَأه  derde 
düşürmüştü deمهَأنْفُس  nefisleriظُنُّوني  zannı ileِباللَِّه  Allah’a 

رقِّ غَيالْح haksız yere ظَن  zann besliyorlardıِةاِهِليالْج  cahiliyye 
 ِمنBu işten   ِمن الَْأمِر?bize var mı  هْل لَنَاdiyorlardı ki ولُونيقُ

  ِللَِّهbütün  كُلَّهişler  الَْأمرMuhakkak ki  ِإنDe ki  قُْلbir şey شَيٍء
tamamen Allah’a aittirخْفُوني  gizledikleri şeyiِفي َأنْفُِسِهم  

İçlerindeلَك وندبا لَا يم  sana açıklamayıp daقُولُوني  diyorlardı 
  ما قُِتلْنَاbir şey  شَيءBu işten  ِمن الَْأمِرbize لَو كَان لَنَا

öldürülmezdikنَااهه  olsaydı burada قُْل  De kiلَو  Şayetكُنْتُم  
olsanızوِتكُميِفي ب  evlerinizde deزرلَب  giderlerdiالَِّذين كُِتب  

yazılmışِهملَيع  haklarındaالْقَتُْل  öldürülmeleriاِجِعِهمضِإلَى م  
yatacakları yerlereتَِليبِليو  imtihan etmesiاللَّه  Bu, Allah’ın ام 

وِركُمدِفي ص sinelerinizdekiniو  ve صحمِلي temizlemesi içindir 
ا ِفي قُلُوِبكُمم kalplerinizdekiniاللَّهو  Elbette ki Allahِليمع  

hakkıyla bilendir!وِردِبذَاِت الص  sinelerde olanı 
154) Sonra o gamın arkasından üzerinize indirdiği güvenle 
sizden bir grubu uyku bürüyordu. Doğrusu bir grubu da 
nefisleri derde düşürmüştü de Allah’a haksız yere zann 
besliyorlardı cahiliyye zannı ile diyorlardı ki: “Bu işten bize 
bir şey var mı?” De ki: “Muhakkak ki bütün işler tamamen 
Allah’a aittir.” İçlerinde gizledikleri şeyi sana açıklamayıp 
da: “Bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik.” 
diyorlardı. De ki: “Şayet evlerinizde de olsanız haklarında 
öldürülmeleri yazılmış olan kimseler yatacakları yerlere 
giderlerdi.” Bu, Allah’ın sinelerinizdekini imtihan etmesi ve 
kalplerinizdekini temizlemesi içindir. Elbette ki Allah 
sinelerde olanı hakkıyla bilendir. 
Uhud günü korku şiddetlendiğinde Resûlullâh'la birlikte kendimi 
görüyordum ki Allah üzerimize bir uyku göndermiş; içimizden çenesi 
göğsüne düşmeyen kalmamıştı. Allah'a yemin ederim ki Muattib ibn 
Kuşeyr'in sözünü işitiyorum ama işittiğim sanki bir rüya gibiydi. Onun 
""Bize bu işten bir şey olsaydı burada öldürülmezdik." dediğini duydum 
ve bu sözü ondan ezberledim. Sonra bunun hakkında Allah Tealâ "Onlar, 
sana açıklıyamıyacaklarını içlerinde saklıyorlar. Diyorlar ki: "Bize bu işten 
bir şey olsaydı burada öldürülmezdik...." âyetini indirdi.266 

ِإن Doğrusuالَّوتَو الَِّذين  geri dönenleriِمنْكُم  içinizdenموي  gün 
 kaydırmak  ِإنَّما استَزلَّهمkarşılaştığı  الْجمعاِنordunun الْتَقَى

istediطَانالشَّي  şeytanِضعِبب  bazıوابا كَسم  kazandıklarıلَقَدو  
Andolsun kiفَاع  affettiاللَّه  Allahمنْهع  onlardanاللَّه ِإن  

Şüphesiz Allahغَفُور  Ğafur’durِليمح  Halim’dir 
155) Doğrusu iki ordunun karşılaştığı gün içinizden geri 
dönenleri şeytan kazandıkları bazı şeyler sebebiyle 
kaydırmak istedi. Andolsun ki Allah onlardan affetti. 
Şüphesiz Allah Ğafur’dur, Halim’dir. 
Asım ibn Kuleyb'in babasından rivayetinde o şöyle anlatıyor: Hz. Ömer 
Cuma günü hutbede Al-i İmrân'ı okudu. Hutbede bu sûreyi okumayı da 
severdi. "İki ordu karşılaştığı gün içinizden geri dönenler yokmu..." 
âyetine gelince şöyle dedi. Uhud günü bozulduk. Ben de kaçanlar 
arasındaydım. Dağa çıktım, adeta dağ keçileri gibi sıçrayarak çıktığımı 
görüyordum. "Muhammed öldürüldü." diyorlardı. Ben: "Kim 
Muhammed öldü derse öldürürüm." dedim. Nihayet hepimiz dağda 
toplandık, bir araya geldik ve iki ordu karşılaştığı gün içinizden geri 
dönenler yok mu; irtikâb etmiş oldukları bazı şeyler yüzünden şeytan 
onların ayaklarını kaydırmak istedi….." âyeti nazil oldu.267 
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 hıyanet  َأن يغُلHiçbir nebininَّ  كَان ِلنَِبيmümkün değildir وما
etmesiنمو  Her kimغْلُْلي  hainlik ederseْأِتي  gelirاِبم  ettiği 
şeyleَّغَل  o hıyanetموي  günüِةامالِْقي  kıyametثُم  Sonra daفَّىتُو  

tamamen ödenirُّكُل  herنَفٍْس  nefseبا كَستْ م kazandığıمهو  
Onlarونظْلَملَا ي  zulmedilmezler 

161) Hiçbir nebinin hıyanet etmesi mümkün değildir. Her 
kim hainlik ederse, kıyamet günü o hıyanet ettiği şeyle 
gelir. Sonra da her nefse kazandığı tamamen ödenir. Onlar 
zulmedilmezler.  
Âyet-i kerime, Bedir günü ganimetler arasında kaybedilip bulunmayan 
kırmızı bir kadife sebebiyle nazil olmuştur. Peygamber (a.s) birlikle 
bulunanların bazıları şöyle dedi: Peygamber (a.s) bunu almış olabilir. 
Bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.87  

نَأفَم gibi olur mu?عاتَّب  uyan kimseانوِرض  rızasınaاللَِّه  
Allah’ınاءب نكَم  dönen kimseخٍَطِبس  gazabıylaاللَِّه ِمن  Allah’ın 
اهْأومو ve varacağı yerنَّمهج  Cehennem ِبْئسو  Orası ne kötü 
ِصيرالْم bir dönüş yeridir 

162) Allah’ın rızasına uyan kimse, Allah’ın gazabıyla dönen 
ve varacağı yer Cehennem olan kimse gibi olur mu? Orası 
ne kötü bir dönüş yeridir.  

مه Onlarٌاتجرد  derece derecedirler?!ِعنْد  katındaاللَِّه  Allah 
اللَّهو Şüphesiz Allah ِصيرب  hakkıyla görendirمعا يِبم لُون 

yaptıklarını 
163) Onlar Allah katında derece derecedirler. Şüphesiz Allah 
yaptıklarını hakkıyla görendir. 

لَقَد Andolsun kiنم  lütufta bulunduاللَّه  Allahلَىع  
aralarındakiْؤِمِنينالْم  mü’minlereَثعِإذْ ب  göndermekle ِفيِهم 

  علَيِهمokuyor  يتْلُواkendilerinden olan  ِمن َأنْفُِسِهمResulü رسولًا
Onlaraاِتِهآي  O’nun ayetleriniكِّيِهمزيو  onları arındırıyor 
مهلِّمعيو ve onlara öğretiyorالِْكتَاب  kitap ileَةالِْحكْمو  hikmeti 

ِإنو Oysaكَانُوا  içindeydilerقَب ُل ِمن bundan önceلَاٍللَِفي ض  bir 
sapıklıkِبيٍنم  apaçık 

164) Andolsun ki Allah mü’minlere aralarındaki 
kendilerinden olan Resulü göndermekle lütufta bulundu. 
Onlara O’nun ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara 
kitap ile hikmeti öğretiyor. Oysa bundan önce apaçık bir 
sapıklık içindeydiler. 
İbn Abbâs'tan rivayet edildiğine göre "Bir peygamber için emanete ihanet 
etmek olacak şey değil." âyet-i kerimesi Bedr günü ganimetlerinden 
kaybolan kırmızı bir kadife hakkında nazil olmuştur. Bazı insanlar 
"Herhalde Hz. Peygamber almıştır." dedi ve bu konuda söz çoğaldı da 
Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.88 

 Doğrusu  قَدisabet مِصيبةٌ size musibet  َأصابتْكُمedince mi َأولَما
تُمبَأص uğrattığınızاهِمثْلَي  İki katınaقُلْتُم  dedinizَأنَّى  nereden? 
  ِإن اللَّهkendinizdendir  ِمن ِعنِْد َأنْفُِسكُمO  هوDeki قُْلBu هذَا

Şüphesiz Allahٍءلَى كُلِّ شَيع  her şeyeقَِدير  kadirdir 
165) Doğrusu iki katına uğrattığınız musibet size isabet 
edince mi: “Bu nereden?” dediniz. De ki: “O 
kendinizdendir.” Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 
İbni Ebî Hatim, Ömer b el-Hattab'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir: 
Bedir günü yaptıkları sebebiyle Uhud günü cezalandırıldılar. Çünkü onlar 
Bedir'de aldıkları esirler karşılığında fidye almışlardı. Bu bakımdan 
onlardan yetmiş kişi öldürülmüş, Resulullah (a.s.)'ın arkadaşları kaçmış, 
Hz. Peygamberin ön dişi kırılmış ve başındaki miğfer parçalanmış, yüzüne 
kan akmıştı. Bunun üzerine Yüce Allah, "Böyle iken başlarına iki katını 
getirdiğiniz bir musibet..." buyruğu, "De ki: O kendinizdendir" buyruğuna 
kadar nazil oldu. (Hz. Ömer) der ki: "Kendinizden" ile kasıt, sizin fidye 
alnı anızdır.89 

 
 
 
 
 
 

م لَِئنونَ ورشحلَِإلَى اللَِّه ت مقُِتلْت أَو م158(ت ( ٍة ِمنمحا رفَِبم
 ِلكوح وا ِمنفَضا غَِليظَ الْقَلِْب لَانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَِّه ِلن
 تمزِر فَِإذَا عِفي الْأَم مهاِورشو ملَه ِفرغتاسو مهنع ففَاع

وفَت كِِّلنيوتالْم ِحبي لَى اللَِّه ِإنَّ اللَّه159(كَّلْ ع ( كُمرصنِإنْ ي
 ِمن كُمرصنذَا الَِّذي ي نفَم ذُلْكُمخِإنْ يو لَكُم فَلَا غَاِلب اللَّه

نْ وما كَانَ ِلنِبي أَ) 160(بعِدِه وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَّلْ الْمؤِمنونَ 
يغلَّ ومن يغلُلْ يأِْت ِبما غَلَّ يوم الِْقيامِة ثُم توفَّى كُلُّ نفٍْس ما 

أَفَمن اتبع ِرضوانَ اللَِّه كَمن ) 161(كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ 
 ِصريالْم ِبئْسو منهج اهأْوماللَِّه و ٍط ِمنخاَء ِبس162(ب (ه م

لَقَد من اللَّه ) 163(درجات ِعند اللَِّه واللَّه بِصري ِبما يعملُونَ 
 ِهملَيلُوا عتي فُِسِهمأَن ولًا ِمنسر ثَ ِفيِهمعِإذْ ب ِمِننيؤلَى الْمع

ِإنْ كَانةَ والِْحكْمو ابالِْكت مهلِّمعيو كِّيِهمزياِتِه ولُ آيقَب وا ِمن
أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد أَصبتم ) 164(لَِفي ضلَاٍل مِبٍني 

ِمثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو ِمن ِعنِد أَنفُِسكُم ِإنَّ اللَّه علَى كُلِّ 
 ٍء قَِديري165(ش(  

لَِئنو Andolsun kiتُّمم  ölseniz deَأو قُِتلْتُم  öldürülseniz de لَِإلَى 
 toplanacaksınız  تُحشَرونancak Allah’a اللَِّه

158) Andolsun ki ölseniz de öldürülseniz de ancak Allah’a 
toplanacaksınız. 

 sen  ِلنْتAllah’ınَ  ِمن اللَِّهrahmeti  رحمٍةsebebiyle فَِبما
yumuşak davrandınملَه  onlaraلَوو  eğerَكُنْت  olsaydınافَظ  

kabaَغَِليظ  katıالْقَلِْب  kalpliوالَانْفَض  dağılırlardıِلكوح ِمن  
elbette etrafındanُففَاع  Artık affetمنْهع  onlarıو  ve تَغِْفراس 

bağışlanma dileملَه  onlar içinشَاِورو  istişare etمه  onlarla ِفي 
  فَتَوكَّْلAzmettiğin  عزمتzamanَ  فَِإذَاİş hususunda الَْأمِر

tevekkül etلَى اللَِّهع  artık Allah’aاللَّه ِإن  Elbette Allahِحبي  
severكِِّلينتَوالْم  tevekkül edenleri 

159) Allah’ın rahmeti sebebiyle sen onlara yumuşak 
davrandın; eğer kaba, katı kalpli olsaydın elbette etrafından 
dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için bağışlanma dile. 
İş hususunda onlarla istişare et. Azmettiğin zaman da, artık 
Allah’a tevekkül et. Elbette Allah tevekkül edenleri sever. 
Kelbî'nin Ebu Salih'ten, onun da İbn Abbâs'tan rivayetine göre "iş 
hakkında onlarla istişare et." âyet-i kerimesi Hz. Ebu Bekr ve Hz. Ömer 
hakkında nazil olmuştur.268 

كُمرنْصي ِإن size yardım ederseاللَّه  Allahفَلَا غَاِلب  galip 
gelemezلَكُم  kimse sizeُخْذُلْكي ِإنو م sizi yardımsız bırakırsa 

نفَم kimكُمرنْصذَا الَِّذي ي  size yardım edebilir?ِدِهعب ِمن  ondan 
sonraلَى اللَِّهعو  ancak Allah’aكَّْلتَوفَلْي  tevekkül etsinler 

ْؤِمنُونالْم Mü’minler 
160) Allah size yardım ederse, kimse size galip gelemez; 
sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım 
edebilir? Mü’minler de ancak Allah’a tevekkül etsinler. 
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 ِمِننيؤالْم لَمعِلياِن فَِبِإذِْن اللَِّه وعمقَى الْجالْت موي كُمابا أَصمو
ين نافَقُوا وِقيلَ لَهم تعالَوا قَاِتلُوا ِفي سِبيِل وِليعلَم الَِّذ) 166(

اللَِّه أَو ادفَعوا قَالُوا لَو نعلَم ِقتالًا لَاتبعناكُم هم ِللْكُفِْر يومِئٍذ 
 اللَّهو ِفي قُلُوِبِهم سا لَيم قُولُونَ ِبأَفْواِهِهماِن يِللِْإمي مهِمن بأَقْر

الَِّذين قَالُوا ِلِإخواِنِهم وقَعدوا لَو ) 167(أَعلَم ِبما يكْتمونَ 
 متِإنْ كُن توالْم فُِسكُمأَن نُءوا عرا قُِتلُوا قُلْ فَادا مونأَطَاع

 اِدِقنيا ) 168(صاتوِبيِل اللَِّه أَمقُِتلُوا ِفي س الَِّذين نبسحلَا تو
فَِرِحني ِبما آتاهم اللَّه ِمن ) 169( أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ بلْ

 فوأَلَّا خ لِْفِهمخ ِمن قُوا ِبِهملْحي لَم ونَ ِبالَِّذينِشربتسيِلِه وفَض
يستبِشرونَ ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه ) 170(علَيِهم ولَا هم يحزنونَ 

 ِمِننيؤالْم رأَج ِضيعلَا ي أَنَّ اللَّهٍل وفَضوا ) 171(وابجتاس الَِّذين
 مهوا ِمننسأَح ِللَِّذين حالْقَر مهابا أَصِد معب وِل ِمنسالرِللَِّه و

 ِظيمع را أَجقَوات172(و (اسِإنَّ الن اسالن مقَالَ لَه الَِّذين قَد 
 مِنعو ا اللَّهنبسقَالُوا حا وانِإمي مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج

  )173(الْوِكيلُ 
ونِشرتَبسي müjdesiyle sevinirlerٍةمِبِنع  nimetiاللَِّه ِمن  Allahın 

 zayi ع لَا يِضيkuşkusuz Allah’ın  وَأن اللَّهve lütfü ile وفَضٍل
etmeyeceğiرَأج  mükâfatınıْؤِمِنينالْم  müminlere olan 

171) Onlar Allahın nimeti ve lütfu ile ve kuşkusuz Allah’ın 
müminlere olan mükâfatını zayi etmeyeceği müjdesiyle de 
sevinirler.  

الَِّذين Onlar kiواابتَجاس  davetine uydularِللَِّه  Allah’ınوِلسالرو  
ve Resul’ünِدعب ِمن  sonraمهابا َأصم  kendilerine dokunduktan 

حالْقَر yaraِللَِّذين  Bunlardanنُواسَأح  iyilik edenمِمنْه  kimseler 
için çokااتَّقَوو  ve sakınanرَأج  bir ecir vardır!ِظيمع  çok 

büyük 
172) Onlar ki kendilerine yara dokunduktan sonra, Allah’ın 
ve Resul’ün davetine uydular. Bunlardan iyilik eden ve 
sakınan kimseler için çok büyük bir ecir vardır. 
Rivayete göre Uhud'da olanlar olduktan sonra Hz. Peygamber, Rabbinin 
işaretiyle ashabını yaralı yaralı, yorgun argın Mekke'ye dönmekte olan Ebu 
Süfyân'ı takibe çağırdı. Bu sefere sadece Uhud'a katılanların gelmesi 
istendi ve sadece onlara gelme izni verildi. Hamrâu'l-Esed'e kadar gittiler 
ve Ebu Süfyân'ın Mekke yönünde uzaklaştığından emin olunca Medine-i 
Münevvere'ye geri döndüler. İşte bu sefere katılanlar hakkında Allah 
Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirmiştir.90 

الَِّذين kimselerdir kiقَاَل  kendilerine dediklerindeملَه  Onlar 
öyleالنَّاس  insanlarالنَّاس ِإن  insanlar قَد Muhakkak kiواعمج  

topladıلَكُم  sizeمهفَاخْشَو  onlardan korkun!مهادفَز  bu onların 
artırdıانًاِإيم  imanını artırır daقَالُواو  dedilerنَابسح  bize yeter 

اللَّه Allahمِنعو  o ne güzelِكيُلالْو  vekildir 
173) Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar kendilerine: 
“Muhakkak ki insanlar size karşı (ordu) topladı; onlardan 
korkun” dediklerinde bu onların imanını artırır da: “Allah 
bize yeter, o ne güzel vekildir” dediler. 
(*)Geçen âyetler, Allah yolunda şehit olanların makam ve dereceleri, 
Allah katındaki azizlikleri açıklandı. Bununla, nefis ve düşman esaretinde 
şerefsiz bir hayat sürmektense, ruh ve vicdan hürriyetinin tertemiz havası 
içinde gönül dolu bir imânla Allah yolunda, din uğruna ölmenin üstün bir 
şerefe, saadet dolu bir hayata kapı açtığına inanarak ölmenin çok hayırlı 
olacağına işaret edildi.  
 

كُمابا َأصمو size isabet eden de موي gün الْتَقَى karşılaştığı 
 يعلَم وِلAllah’ın  اللَِّهizniyle  فَِبِإذِْنİki ordunun الْجمعاِن

belirlemek içindirْؤِمِنينالْم  mü’minleri 
166) İki ordunun karşılaştığı gün size isabet eden de ancak 
Allah’ın izniyle mü’minleri belirlemek içindir. 

لَمعِليو ortaya koymak içindirنَافَقُوا الَِّذين  münafıklarıِقيَلو  
denildiği zamanَل مه Bir de kendilerineاالَوتَع  Gelinقَاِتلُوا  

savaşınِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  Allahَأو  ya daوافَعاد  savunun 
 savaş (olacağın)ı  ِقتَالًاbilseydik  نَعلَمEğer biz  لَوdiyenقَالُوا

نَاكُمعلَاتَّب elbette size uyardık!?مه  Onlarِللْكُفِْر  küfreِئٍذموي  o 
günبَأقْر  yakındırlarاِنِللِْإيم مِمنْه  imandan çokقُولُوني  

söylerlerِبَأفْواِهِهم  ağızlarıylaسا لَيم  olmayanıِفي قُلُوِبِهم  
Kalplerindeاللَّهو  Şüphesiz Allahلَمَأع  hakkıyla bilir اِبم 

ونكْتُمي gizlediklerini 
167) Bir de kendilerine: “Gelin Allah yolunda savaşın ya da 
savunun” denildiği zaman: “Eğer biz savaş (olacağın)ı 
bilseydik elbette size uyardık” diyen münafıkları ortaya 
koymak içindir. Onlar o gün imandan çok küfre 
yakındırlar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylerler. 
Şüphesiz Allah gizlediklerini hakkıyla bilir. 

الَِّذين Onlar öyle kimselerdir kiقَالُوا  dedilerاِنِهمِلِإخْو  
kardeşleri içinوادقَعو  oturdukları haldeلَو  Eğerونَاَأطَاع  bize 
itaat etselerdiا قُِتلُوام  öldürülmezlerdi?!قُْل  De kiواءرفَاد  

uzaklaştırınَأنْفُِسكُم نع  kendinizdenَتوالْم  ölümüكُنْتُم ِإن  
kimselersenizاِدِقينص  Doğru 

168) Onlar öyle kimselerdir ki oturdukları halde kardeşleri 
için: “Eğer bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi” dediler. De 
ki: “Doğru kimselerseniz ölümü kendinizden uzaklaştırın.” 
(*)Geçen âyetler, Uhud savaşında mü'minlerin yenilgiye uğramasının 
sebebi açıklandı. O gün münafıkların küfre daha yakın bulundukları ve 
nihayet ilâhî irâdenin ne yolda tecelli ettiği ve edeceği belirtildi. Ölümden 
kaçmanın veya korkmanın fazla bir yarar sağlamıyacağı hatırlatılarak 
imândan gelen bir cesaretin her zaman için faydalı olacağına işaret edildi. 

نبسلَا تَحو sanmayınالَِّذين  kimseleriقُِتلُوا  öldürülenِبيِلِفي س  
yolundaاللَِّه  Allahاتًا َأمو sakın ölülerْلب  Aksineاءيَأح  

diridirlerِعنْد  katındaِهمبر  Rableriقُونزري  rızıklanırlar 
169) Allah yolunda öldürülen kimseleri sakın ölüler 
sanmayın. Aksine (onlar) diridirler; Rableri katında 
rızıklanırlar. 

فَِرِحين ferah içindedirlerما آتَاهِبم  kendilerine verdikleri ileاللَّه  
Allah’ınِلِهفَض ِمن  fazlındanونِشرتَبسيو  müjdelemek isterler 
لَم ِبالَِّذين olmadığınıقُوالْحي  kendilerine katılmamışِبِهم  olanlar 

خَلِْفِهم ِمن arkalarındanٌفَألَّا خَو  korkuَلع ِهميhiçbir ملَا هو 
نُونزحي onların üzülmeyeceklerini 

170) Allah’ın fazlından kendilerine verdikleri ile ferah 
içindedirler, arkalarından kendilerine katılmamış olanlar 
için hiçbir korku olmadığını ve onların üzülmeyeceklerini 
müjdelemek isterler. 
İbn Abbâs'tan rivayette Allah'ın Resûlü (a.s) şöyle buyurmuştur: Uhud'da 
kardeşleriniz isabet alıp ölünce Allah Tealâ onların ruhlarını alıp yeşil 
kuşların içine koydu. Bu kuşlar cennet nehirlerine gelir, cennet 
meyvelerinden yer ve arşın gölgesinde altından kandillere gelir orada 
dinlenirler. O şehidler yeme-içmelerinin hoşluğunu, kaldıkları yerlerin 
güzelliğini görünce: "Keşke bu durumumuzu arkada kalan kardeşlerimize 
iletecek birisi olsa da kardeşlerimiz Rabbımızın bize neler yapmakta 
olduğunu bir bilseler…" dediler de Allah Tealâ: "Bunu onlara ben 
ulaştırırım." buyurup bu âyet-i kerimeleri indirdi.269 
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ِإن Elbetteالَِّذين  kiاواشْتَر  satın alanlarالْكُفْر  küfrüاِنِبالِْإيم  
imana karşılıkوارضي لَن  zarar veremezlerاللَّه  Allah’aًئاشَي  

hiçbir şeyleملَهو  Doğrusu onlar içinذَابع  bir azap vardır! 
َأِليم çok acıklı 

177) Elbette ki imana karşılık küfrü satın alanlar Allah’a 
hiçbir şeyle zarar veremezler. Doğrusu onlar için çok acıklı 
bir azap vardır. 

نبسحلَا يو zannetmesinlerواكَفَر الَِّذين  Kafirlerاَأنَّم  asla ِلينُم  
mühlet vermemiziملَه  onlaraرخَي  bir hayırِلَأنْفُِسِهم  kendileri 

içinاِإنَّم  ancakِلينُم  mühlet veriyoruzملَه  Onlaraوااددزِلي  
artması içinاِإثْم  günahlarınıملَهو  Şüphesiz ki onlar içinذَابع  
alçaltıcı birِهينم  azap vardır! 

178) Kafirler, onlara mühlet vermemizi kendileri için asla bir 
hayır zannetmesinler. Onlara ancak günahlarını artması için 
mühlet veriyoruz. Şüphesiz ki onlar için alçaltıcı bir azap 
vardır. 

ا كَانم değildirاللَّه  Allahذَرِلي  bırakacakْؤِمِنينالْم  mü’minleri 
  حتَّى يِميزhal üzere  علَيِهbulunduğunuz  ما َأنْتُمüzerinde علَى

ayırmaksızınَالْخَِبيث  kötüdenِبالطَّي ِمن  iyiyiا كَانمو  değildir 
اللَّه Allahكُمطِْلعِلي  bildirecekِبلَى الْغَيع  gaybı daلَِكنو  Fakatاللَّه  

Allahتَِبيجي  seçerسر ِلِه ِمن Resullerindenشَاءي نم  dilediğini 
 Resullerine  ورسِلِهAllah’a da  ِباللَِّه!O halde iman edin فَآِمنُوا

deِإنو  Eğerتُْؤِمنُوا  iman ederو  ve تَتَّقُوا sakınırsanızفَلَكُم  sizin 
içinرَأج  bir ecir vardırِظيمع  çok büyük 

179) Allah iyiyi kötüden ayırmaksızın mü’minleri üzerinde 
bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Doğrusu Allah 
size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah Resullerinden 
dilediğini seçer. O halde Allah’a da Resullerine de iman 
edin. Eğer iman eder ve sakınırsanız sizin için çok büyük 
bir ecir vardır. 
İbn Abbâs'dan gelen bir rivayet; Kureyş: "Ey Muhammed, sen, senin 
dinine tâbi olanların cennette ve Allah'ın onlardan hoşnut, sana aykırı 
gidenin de cehennemde ve Allah'ın ona karşı öfkeli olduğunu 
söylüyorsun, değil mi? O halde bize haber ver bakalım; sana kimler iman 
edecek, kimler iman etmiyecek?" dediler de Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi 
indirdi.91 

نبسحلَا يو zannetmesinlerخَلُونبي الَِّذين  cimrilik edenlerاِبم  
şeylerdeمآتَاه  kendilerine verdiğiال لَّه Allah’ınِلِهفَض ِمن  

lütfundanوه  bununارخَي  daha hayırlı olduğunuملَه  
kendileri içinْلب  Aksineوه  bu شَر şerdirملَه  onlar için 

قُونطَويس boyunlarına dolanacaktırِخلُواا بم  cimrilikِبِه  
ettikleri şeyموي  günüامِة الِْقي Kıyametِللَِّهو  Şüphesiz 

Allah’ındırُاثِمير  mirasıاِتاومالس  göklerinِضالَْأرو  ve yerin 
اللَّهو Elbette ki Allahلُونما تَعِبم  yaptıklarınızdanخَِبير  

hakkıyla haberdardır! 
180) Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği şeylerde cimrilik 
edenler, bunun kendileri için daha hayırlı olduğunu 
zannetmesinler. Aksine bu onlar için şerdir. Kıyamet günü 
cimrilik ettikleri şey boyunlarına dolanacaktır. Şüphesiz 
göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Elbette ki Allah 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فَانقَلَبوا ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه وفَضٍل لَم يمسسهم سوٌء واتبعوا 
كُم الشيطَانُ ِإنما ذَِل) 174(ِرضوانَ اللَِّه واللَّه ذُو فَضٍل عِظيٍم 

 ِمِننيؤم متافُوِني ِإنْ كُنخو مافُوهخفَلَا ت اَءهِليأَو فوخ175(ي (
 وا اللَّهرضي لَن مهونَ ِفي الْكُفِْر ِإناِرعسي الَِّذين كنزحلَا يو

رِة ولَهم عذَاب شيئًا يِريد اللَّه أَلَّا يجعلَ لَهم حظا ِفي الْآِخ
 ِظيم176(ع ( وا اللَّهرضي اِن لَنِبالِْإمي ا الْكُفْرورتاش ِإنَّ الَِّذين

 أَِليم ذَابع ملَهئًا ويا ) 177(شموا أَنكَفَر الَِّذين نبسحلَا يو
 مِلي لَهما نمِإن فُِسِهمِلأَن ريخ مِلي لَهمن ملَها ووا ِإثْماددزِلي

 ِهنيم ذَاب178(ع ( متا أَنلَى مع ِمِننيؤالْم ذَرِلي ا كَانَ اللَّهم
 كُمطِْلعِلي ا كَانَ اللَّهمِب والطَّي ِبيثَ ِمنالْخ ِميزى يتِه حلَيع

 من يشاُء فَآِمنوا ِباللَِّه علَى الْغيِب ولَِكن اللَّه يجتِبي ِمن رسِلِه
 ِظيمع رأَج قُوا فَلَكُمتتوا وِمنؤِإنْ تِلِه وسرلَا ) 179(وو

 ما لَهريخ وِلِه هفَض ِمن اللَّه ماها آتلُونَ ِبمخبي الَِّذين نبسحي
ِه يوم الِْقيامِة وِللَِّه ِمرياثُ بلْ هو شر لَهم سيطَوقُونَ ما بِخلُوا ِب

 ِبريلُونَ خمعا تِبم اللَّهِض والْأَراِت واوم180(الس(  
 Allah’ın  ِمن اللَِّهnimeti  ِبِنعمٍةBunun üzerine döndüler فَانْقَلَبوا
 hiç bir kötülük  سوءdokunmadan  لَم يمسسهمlütfuyla وفَضٍل
 Şüphesiz  واللَّهAllah’ın  اللَِّهrızasına  ِرضوانuydular واتَّبعوا
Allahذُو  sahibidirٍلفَض  lütufِظيٍمع  çok büyük 

174) Bunun üzerine kendilerine hiçbir kötülük 
dokunmadan Allah’ın nimeti ve lütfuyla döndüler; çünkü 
Allah’ın rızasına uydular. Şüphesiz Allah çok büyük lütuf 
sahibidir. 
İbn Merdûye'nin Ebû Râfi'den rivayetine göre ise Hz. Peygamber (a.s) 
Hz. Ali'yi bir grup sahâbî ile Ebu Süfyân'ı takibe yolladı ve bunlar yolda 
Huzâa'dan bir bedeviye rastlayıp Ebu Süfyân hakkında bilgisi olup 
olmadığını sordular. O da Ebu Süfyân'ın toparlanıp yeniden üzerlerine 
gelmekte olduğunu söyleyince "Allah bize yeter, O ne güzel Vekîl'dir." 
dediler de bu âyet-i kerime nazil oldu.270 

 korkutur  يخَوفşeytandır kiُ  الشَّيطَانİşte o  ذَِلكُمancak ِإنَّما
 onlardan  همkorkmayın  فَلَا تَخَافُوkendi velilerini وِلياءهَأ

 mü’min  مْؤِمِنينiseniz  كُنْتُمeğer  ِإنbenden korkun! وخَافُوِني
175) İşte o şeytandır ki ancak kendi velilerini korkutur; eğer 
mü’min iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. 

  ِفي الْكُفِْرkoşanlar  الَِّذين يساِرعونseni üzmesin ا يحزنْكولَ
Küfürdeمِإنَّه  çünkü onlarوارضي لَن  zarar veremezlerاللَّه  

Allah’aًئاشَي  hiçbir şeyle ِريدي diliyorاللَّه  Allahَلعجَألَّا ي  
vermemeyiملَه  onlaraا ِفيظح  hiçbir nasipِةالْآِخر  ahirette 

ملَهو Doğrusu onlar içinذَابع  çok büyükِظيمع  bir azap 
vardır 

176) Küfürde koşanlar seni üzmesin; çünkü onlar Allah’a 
hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah ahirette onlara hiçbir 
nasip vermemeyi diliyor. Doğrusu onlar için çok büyük bir 
azap vardır. 
Kitap ehli iman etmeyince bu, Rasûlullah (a.s)a ağır geldi. Çünkü insanlar 
onların yaptıklarına bakıyor ve: Bunlar kitap ehlidir, diyorlardı. Eğer 
Muhammed'in söylediği doğru olsaydı elbette ona uyarlardı, Bunun 
üzerine: "... seni üzmesin" âyet-i kerimesi nazil oldu.271 
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لَقَد سِمع اللَّه قَولَ الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه فَِقري ونحن أَغِْنياُء 
 ذَابقُولُ ذُوقُوا عنو قِر حياَء ِبغِبيالْأَن ملَهقَتا قَالُوا وم بكْتنس

 اللَّه لَيس ِبظَلَّاٍم ذَِلك ِبما قَدمت أَيِديكُم وأَنَّ) 181(الْحِريِق 
الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه عِهد ِإلَينا أَلَّا نؤِمن ِلرسوٍل ) 182(ِللْعِبيِد 

حتى يأِْتينا ِبقُرباٍن تأْكُلُه النار قُلْ قَد جاَءكُم رسلٌ ِمن قَبِلي 
فَِلم مِبالَِّذي قُلْتاِت ونيِبالْب اِدِقنيص متِإنْ كُن موهملْت183( قَت (

فَِإنْ كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ ِمن قَبِلك جاُءوا ِبالْبيناِت والزبِر 
كُلُّ نفٍْس ذَاِئقَةُ الْموِت وِإنما توفَّونَ ) 184(والِْكتاِب الْمِنِري 

فَمن زحِزح عن الناِر وأُدِخلَ الْجنةَ فَقَد أُجوركُم يوم الِْقيامِة 
لَتبلَونَّ ِفي ) 185(فَاز وما الْحياةُ الدنيا ِإلَّا متاع الْغروِر 

 ِمن ابوا الِْكتأُوت الَِّذين ِمن نعمسلَتو فُِسكُمأَنو اِلكُموأَم
شركُوا أَذًى كَِثريا وِإنْ تصِبروا وتتقُوا فَِإنَّ قَبِلكُم وِمن الَِّذين أَ

  )186(ذَِلك ِمن عزِم الْأُموِر 
185) Her nefis ölümü tadacaktır. Muhakkak kıyamet günü 
ecirleriniz tamamen ödenecektir. Her kim o ateşten 
uzaklaştırılır ve Cennete konulursa muhakkak 
kurtulmuştur. Elbette ki dünya hayatı aldatıcı bir metadan 
başka bir şey değildir. 
“De ki: Size müvekkel ölüm meleği canınızı alacak..." (Secde, 32/11) âyeti 
nazil olunca "Ey Allah'ın elçisi, Adem oğlunun ölümü ile ilgili bu âyet 
geldi. Peki cinlerin, kuşların hayvanların ölümünün zikri nerede? Onlar 
nasıl ölürler?" dediler de bu âyet-i kerime nazil oldu.92 

نلَولَتُب imtihan edileceksinizاِلكُموِفي َأم  Mallarınızَأنْفُِسكُمو  ve 
canlarınız hususundaنعملَتَسو  duyacaksınızالَِّذين ُأوتُوا  ِمن 

verilenالِْكتَاب  kitapِلكُمقَب ِمن  sizden önceو  ve الَِّذين ِمن 
kimselerdenكُواَأشْر  müşriklerdenَأذًى  eziyetاكَِثير  çokِإنو  

Doğrusuواِبرتَص  sabrederتَتَّقُواو  ve sakınırsanızذَِلك فَِإن  işte 
buِمزع ِمن  azmedilmesi gerekenوِر الُْأم işlerdendir!? 

186) Mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan 
edileceksiniz ve sizden önce kitap verilen kimselerden ve 
müşriklerden çok eziyet duyacaksınız. Doğrusu sabreder ve 
sakınırsanız işte bu azmedilmesi gereken işlerdendir? 
(*)Burada müminlerin, Allah'ın kendilerine lütfettiği mal ve can 
konusunda denenip sınanacakları, daha önce kendilerine kitap verilmiş 
olan yahudi ve hıristiyanlarla putperest müşrikler tarafından birçok 
eziyetlere ve sıkıntılara, özellikle sözlü saldırılara mâruz kalacakları haber 
verilmekte, müminlerden bu sıkıntılara kendilerini hazırlamaları, olaylan 
sabır ve metanetle karşılamaları, Allah'ın rızâsına aykın davranışlardan 
sakınmaları istenmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لَقَد Doğrusuِمعس  işitmiştirاللَّه  Allahَلقَو  sözleriniالَِّذين  
kimseleriقَالُوا  diyenِإن  Doğrusuاللَّه  Allahفَِقير  fakirdirننَحو  

bizاءَأغِْني  zenginiz!?نَكْتُبس  yazacağız daام  Elbette ki oقَالُوا  
dedikleriniمقَتْلَهو  öldürmeleriniاءالَْأنِْبي  ve nebileriِرقٍّ  ِبغَيح 

haksız yereنَقُوُلو  diyeceğizذُوقُوا  Tadınذَابع  azabıِريِقالْح  
yakıcı 

181) “Doğrusu Allah fakirdir, biz zenginiz” diyen 
kimselerin sözlerini Allah işitmiştir. Elbette ki o dediklerini 
ve nebileri haksız yere öldürmelerini yazacağız da: “Tadın 
yakıcı azabı” diyeceğiz. 

ذَِلك İşte buاِبم  şeylerْتمقَد  hazırladığınızِديكُمَأي  ellerinizle َأنو 
اللَّه Şüphesiz Allahِبظَلَّاٍم سلَي  asla zulmetmezِبيِدِللْع  kullarına 

182) İşte bu ellerinizle hazırladığınız şeyler sebebiyledir. 
Şüphesiz Allah kullarına asla zulmetmez. 

 söz aldı  عِهدAllah  اللَّهDoğrusu  ِإنOnlar dediler ki الَِّذين قَالُوا
 hiçbir resule  ِلرسوٍلinanmamamız için  َألَّا نُْؤِمنbizden ِإلَينَا
 yiyeceği  تَْأكُلُهbir kurban  ِبقُرباٍنgetirinceye  يْأِتينَاkadar حتَّى
النَّار ateşinقُْل  De kiقَد  Elbette kiكُماءج  size gelmişlerdiٌلسر  

Resullerِليقَب ِمن  benden önceنَاِتيِبالْب  apaçık delillerleِبالَِّذي و 
ve şeylerleقُلْتُم  söylediğinizفَِلم  niçinوقَتَلْتُم  öldürdünüz?مه 

onlarıكُنْتُم ِإن  kimseler idiysenizاِدِقينص  Doğru 
183) Onlar dediler ki: “Doğrusu hiçbir Resule ateşin 
yiyeceği bir kurban getirinceye kadar inanmamamız için 
Allah bizden söz aldı.” De ki: “Elbette ki benden önce size 
resuller apaçık delillerle ve söylediğiniz şeylerle gelmişlerdi. 
Doğru kimseler idiyseniz onları niçin öldürdünüz?” 
Bu âyet-i kerime Ka'b ibn'l-Eşref, Ka'b ibn Esed, Mâlik ibnu's-Sayf (veya 
ibnu'd-Dayf), Vehb ibn Yahuzâ, Zeyd ibnu't-Tâbût, Finhâs ibn Azûrâ, 
Huy ey ibn Ahtab ve benzeri diğer Yahudiler hakkında nazil olmuştur. 
"Ey Muhammed, Sen Allah'ın elçisi olduğunu, sana Allah'ın kitab 
indirdiğini iddia ediyorsun. Allah "Bize, gökten hafif bir sesle gelecek bir 
ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamız 
hususunda" bizden Tevrat'ta söz almıştı. Eğer bize bunu getirirsen seni 
tasdik ederiz." dediler de Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.272 

فَِإن Buna rağmenوككَذَّب  seni yalanlarsaفَقَد  elbetteكُذِّب  
yalanlanmışlardıٌلسر  Resuller deِلكقَب ِمن  senden önceوااءج  

gelenنَاِتيِبالْب  açık delillerِربالزو  sahifelerو  ve الِْكتَاِب kitap 
 aydınlatıcı الْمِنيِر

184) Buna rağmen seni yalanlarsa elbette senden önce açık 
deliller, sahifeler ve aydınlatıcı kitap ile gelen Resuller de 
yalanlanmışlardı. 
(*)Yukarıda geçen âyetler, Kitap ehli ile müşriklerin küfürde inat etmeleri 
ve Müslümanlara incitici anlamda dil uzatmaları söz konusu edildi. Bunca 
insanın doğru yola girmemelerinin Resûlüllah'ı için için üzdüğü 
belirtilerek, her gelen peygamberin bu tür söz ve davranışlara maruz 
kaldığı hatırlatıldı. Hattâ bazı peygamberlerin öldürüldüğüne dikkat 
çekilerek tesellide bulunuldu.  

  وِإنَّماölümü  الْموِتtadacaktır  ذَاِئقَةnefisُ  نَفٍْسHer كُلُّ
Muhakkakنفَّوتُو  tamamen ödenecektirكُمورُأج  ecirleriniz 

موي günüِةامالِْقي  kıyametنفَم  Her kimِزححز  uzaklaştırılır نع 
  فَقَدCennete  الْجنَّةkonulursaَ ُأدِخَل ve  وo ateşten النَّاِر

muhakkakفَاز  kurtulmuşturامو  değildirُاةيالْح  hayatıانْيالد  
Elbette kiِإلَّا  başka bir şeyتَاعم  bir metadanوِرالْغُر  aldatıcı 
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ِإن Kuşkusuzِفي خَلِْق  yaratılışındaاِتاومالس  göklerinِضالَْأرو  
ve yerinاخِْتلَاِفو  ardı ardına gelmesindeِلاللَّي  geceninاِرالنَّهو  

ve gündüzünاٍتلَآي  ayetler vardırاِبِلُأوِلي الَْألْب  akıl sahipleri 
için 

190) Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve 
gündüzün ardı ardına gelmesinde, akıl sahipleri için ayetler 
vardır.  
İbn Cubeyr'in İbn Abbâs'tan rivayetine göre Kureyş müşrikleri 
Yahudilere: "Musa size ne (mucize) getirdi?" diye sordular. Onlar: "Asâ ve 
yedi beyzâ mucizelerini getirdi." dediler. Hristiyanlara sordular:" İsa size 
ne mucize getirdi?", onlar da: "Anadan doğma körü ve alatenliyi iyileştirir 
ve Ölüleri diriltirdi." dediler." Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s)'e 
geldiler ve: "Rabbına dua et, bizim için Safa tepesini altına çevirsin." 
dediler de Rabbına dua etti ve bu âyet-i kerime nazil oldu.93 

الَِّذين Onlar kiونذْكُري  zikrederlerاللَّه  Allah’ıاامِقي  ayakta iken 
 yanları üzerinde yatarken  وعلَى جنُوِبِهمotururken وقُعودا

ونتَفَكَّريو düşünerekِفي خَلِْق  yaratılışıاِتاومالس  gökler ile 
الَْأرِضو yerinنَابر  Rabbimizَا خَلَقْتم  sen yaratmadınذَاه  

bunlarıاِطلًاب  boşunaانَكحبس  seni tesbih ederizفَِقنَا  artık bizi 
koruذَابع  azabındanالنَّاِر  ateş 

191) Onlar ki, ayakta iken, otururken, yanları üzerinde 
yatarken Allah’ı zikrederler ve gökler ile yerin yaratılışı 
hakkında düşünerek: “Rabbimiz sen bunları boşuna 
yaratmadın, seni tespih ederiz, artık bizi ateş azabından 
koru.” 

  النَّارatarsan  تُدِخْلkimi  منdoğrusu sen  ِإنَّكRabbimiz ربنَا
ateşeفَقَد  muhakkakتَهيَأخْز  hakir etmişsindirا ِللظَّاِلِمينمو  

elbette zalimlerin yokturاٍرَأنْص ِمن  yardımcıları 
192) “Rabbimiz, doğrusu sen kimi ateşe atarsan onu 
muhakkak hakir etmişsindir, elbette zalimlerin yardımcıları 
da yoktur.” 

  منَاِدياişittik  سِمعنَاdoğrusu biz  ِإنَّنَاRabbimiz doğrusu biz ربنَا
bir davetçiنَاِديي  çağıranاِنِللِْإيم  imanaآِمنُوا َأن  iman edin 

كُمبِبر Rabbinizeنَّافَآم  hemen iman ettikنَابر  Rabbimiz فَاغِْفر 
 ا سيَئاِتنَا عنörtَّ  وكَفِّرgünahlarımızı  ذُنُوبنَاartık bizim bağışla لَنَا

kötülüklerimiziفَّنَاتَوو  bizi öldürعم  beraberاِررالَْأب  iyilerle 
193) “Rabbimiz doğrusu biz: “Rabbinize iman edin.” diye 
imana çağıran bir davetçi işittik ve hemen iman ettik. 
Rabbimiz artık bizim günahlarımızı bağışla, 
kötülüklerimizi ört ve bizi iyilerle beraber öldür.” 

 bize vaad ettiğin şeyi  ما وعدتَنَاbize ver  وآِتنَاRabbimiz ربنَا
ِلكسلَى رع Resullerineلَا تُخِْزنَاو rüsva etmeموي  günüِةامالِْقي  

kıyametِإنَّك  elbette ki senُلَا تُخِْلف  dönmezsinالِْم اديع 
vaadinden 

194) “Rabbimiz bize Resullerine vaad ettiğin şeyi bize ver 
ve bizi kıyamet günü rüsva etme, elbette ki sen vaadinden 
dönmezsin.” 
(*)Bu âyetler bir önceki âyette aklıselim sahiplerinin cehennem azabından 
Allah'a sığınmalarının ve kendilerini ondan koruması için dua etmelerinin 
nedenini açıklayıcı mahiyettedir. 192. âyette, cehenneme girenlerin 
zalimler olduğuna işaret edilmekte, bu sebeple âhirette hiçbir 
yardımcılarının bulunmayacağı ve rezil olacakları bildirilmektedir. 193. 
âyette "davetçi" diye tercüme edilen "münâdî"den maksat Hz. 
Peygamber veya Kur'an'dır. İnsanları Allah'a iman etmeye çağırdığı için 
kendisine bu sıfat verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وِإذْ أَخذَ اللَّه ِميثَاق الَِّذين أُوتوا الِْكتاب لَتبيننه ِللناِس ولَا 
وه وراَء ظُهوِرِهم واشتروا ِبِه ثَمنا قَِليلًا فَِبئْس ما تكْتمونه فَنبذُ

لَا تحسبن الَِّذين يفْرحونَ ِبما أَتوا ويِحبونَ ) 187(يشترونَ 
أَنْ يحمدوا ِبما لَم يفْعلُوا فَلَا تحسبنهم ِبمفَازٍة ِمن الْعذَاِب 

وِللَِّه ملْك السماواِت والْأَرِض واللَّه ) 188(ب أَِليم ولَهم عذَا
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شِض ) 189(عالْأَراِت واوملِْق السِإنَّ ِفي خ

الَِّذين ) 190(واخِتلَاِف اللَّيِل والنهاِر لَآياٍت ِلأُوِلي الْأَلْباِب 
امِقي ونَ اللَّهذْكُرلِْق يونَ ِفي خفَكَّرتيو وِبِهمنلَى جعا وودقُعا و

السماواِت والْأَرِض ربنا ما خلَقْت هذَا باِطلًا سبحانك فَِقنا 
ربنا ِإنك من تدِخلْ النار فَقَد أَخزيته وما ) 191(عذَاب الناِر 
أَن ِمن اٍر ِللظَّاِلِمنياِن ) 192(صاِدي ِللِْإمينا ياِدينا منِمعا سنا ِإننبر

أَنْ آِمنوا ِبربكُم فَآمنا ربنا فَاغِْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاِتنا 
ِلك ولَا ربنا وآِتنا ما وعدتنا علَى رس) 193(وتوفَّنا مع الْأَبراِر 

 ادالِْميع ِلفخلَا ت كِة ِإنامالِْقي موا يِزنخ194(ت(  
  الَِّذين ُأوتُواkesin bir söz  ِميثَاقAllahَ  اللَّهalmıştı  َأخَذHaniَ وِإذْ

verilenlerdenالِْكتَاب  kitapنُنَّهيلَتُب  Onu açıklayacaksınızِللنَّاِس  
insanlaraو  ve ونَهلَا تَكْتُم onu gizlemeyeceksiniz!ذُوهفَنَب  attılar 

اءرو arkasınaوِرِهمظُه  onu sırtlarınınو  ve ا ِبِهواشْتَر Onlar 
satın aldılarنًاثَم  bir değerقَِليلًا  onu azفَِبْئس  kötüdür!ام  o şey 

neونشْتَري  Satın aldıkları 
187) Hani Allah kitap verilenlerden: “Onu mutlaka 
insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz” diye 
kesin bir söz almıştı. Onlar ise onu sırtlarının arkasına 
attılar ve ona karşılık onu az bir değer satın aldılar. Satın 
aldıkları o şey ne kötüdür. 

بسلَا تَحن sakın sanma!ونحفْري الَِّذين  sevinenا َأتَواِبم  
Yaptıklarıylaونِحبيو  hoşlananlarıوادمحي َأن  övülmekten اِبم 

  ِبمفَازٍةOnların zannetme  فَلَا تَحسبنَّهمyapmadıklarıyla لَم يفْعلُوا
kurtulacaklarınıذَاِبالْع ِمن  azaptanملَهو  Onlar içinذَابع  

azap vardırَأِليم  acıklı bir 
188) Yaptıklarıyla sevinen, yapmadıklarıyla övülmekten 
hoşlananları sakın (kurtulmuş) sanma. Onların azaptan 
kurtulacaklarını zannetme. Onlar için çok acıklı bir azap 
vardır. 
Yahudiler, Hz. Peygamber (a.s)'ın (Tevrat'ta zikredildiğini buldukları) 
ismini gizlediler ve buna sevindiler, bir de kendilerini tezkiye ediyor ve 
"Biz oruç, namaz ve zekât ehliyiz, biz İbrahim'in dini üzereyiz." diyorlar, 
kendilerini bununla avutarak Muhammed (a.s)'ın peygamberliğini inkârda 
ağız birliği ettiklerine seviniyor, bu vasıflarıyla övülmek istiyorlardı. İşte 
bunlar hakkında Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.273 

  والَْأرِضGöklerin de  السماواِتmülkü  ملْكAllah’ındır وِللَِّه
yerin deاللَّهو  Muhakkak ki Allahٍءلَى كُلِّ شَيع  her şeyeقَِدير  
kadirdir 

189) Göklerin de yerin de mülkü Allah’ındır. Muhakkak ki 
Allah her şeye kadirdir. 
(*)Geçen âyetler, gerek Kitap ehlinin, gerekse müşriklerin İslâm'a karşı 
olumsuz yöndeki söz ve davranışlarından ve İslâm'ın da onlara karşı 
barışçı bir yol takip etmesinden söz edildi. Bu arada sünnetullah'a 
dikkatler çekildi. Hak ve bâtıl mücadelesinin ölçü ve metoduna işaret 
edilerek aşırı gitmenin hiç kimseye yarar sağlamiyacağina işaret edildi. 
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فَاستجاب لَهم ربهم أَني لَا أُِضيع عملَ عاِمٍل ِمنكُم ِمن ذَكٍَر 
ى بعضكُم ِمن بعٍض فَالَِّذين هاجروا وأُخِرجوا ِمن أَو أُنثَ

 مهننَّ عقُِتلُوا لَأُكَفِّرلُوا وقَاتِبيِلي وأُوذُوا ِفي سو اِرِهمِدي
 ا ِمنابثَو ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج مهِخلَنلَأُدو ئَاِتِهميس

لَا يغرنك تقَلُّب ) 195(واللَّه ِعنده حسن الثَّواِب ِعنِد اللَِّه 
متاع قَِليلٌ ثُم مأْواهم جهنم ) 196(الَِّذين كَفَروا ِفي الِْبلَاِد 

 ادالِْمه ِبئْسِري ) 197(وجت اتنج ملَه مهبا رقَوات الَِّذين لَِكن
الْأَنهار خاِلِدين ِفيها نزلًا ِمن ِعنِد اللَِّه وما ِعند اللَِّه ِمن تحِتها 

وِإنَّ ِمن أَهِل الِْكتاِب لَمن يؤِمن ِباللَِّه وما ) 198(خير ِللْأَبراِر 
ونَ ِبآيرتشِللَِّه لَا ي اِشِعنيخ ِهمِزلَ ِإلَيا أُنمو كُمِزلَ ِإلَياِت اللَِّه أُن

 ِريعس ِإنَّ اللَّه ِهمبر دِعن مهرأَج ملَه لَِئكا قَِليلًا أُونثَم
ياأَيها الَِّذين آمنوا اصِبروا وصاِبروا وراِبطُوا ) 199(الِْحساِب 

  )200(واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ 
ِإنو Doğrusu ِلَأه الِْكتَاِب ِمن kitap ehlindenنلَم  kimseler 

vardırْؤِمني  iman edenِباللَِّه  Allah’aا ُأنِْزَلمو  indirileneكُمِإلَي  
sizeا ُأنِْزَلمو  indirileneِهمِإلَي  kendilerineخَاِشِعين  korktukları 
içinِللَِّه  Allah’tanونشْتَرلَا ي  satmazlarاِتِبآي  ayetleriniاللَِّه  

ayetleriniنًاثَم  bedel ileقَِليلًا  az birلَِئكُأو  İşteملَه  onlar var ya 
مهرَأج onların ecirleriِعنْد  katındadırِهمبر  Rableriاللَّه ِإن  

Şüphesiz Allahِريعس  çok çabuk görendirاِبالِْحس  hesabı 
199) Doğrusu kitap ehlinden, Allah’a, size indirilene ve 
kendilerine indirilene iman eden kimseler vardır. Allah’tan 
korktukları için Allah’ın ayetlerini az bir bedel ile satmazlar. 
İşte onlar var ya, onların ecirleri Rableri katındadır. 
Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir. 
Cabir ibn Abdullah'tan: Allah'ın Resûlü (a.s) bir gün ashabına: "Çıkın ve 
bir kardeşiniz üzerine cenaze namazı kılın." buyurdu ve bize dört tekbirle 
cenaze namazı kıldırıp "Bu üzerine cenaze namazı kıldığımız Necâşi 
Ashame'dir." buyurdu. Münafıklar: "Şu adama bakın, hiç görmediği dinsiz 
bir Hıristiyan üzerine cenaze namazı kılıyor" dediler de Allah Tealâ bu 
âyet-i kerimeyi indirdi.94 

  وصاِبرواsabredin  اصِبرواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
sabırda yarışın!اِبطُوارو  nöbet tutun اتَّقُواو sakınınاللَّه  

Allah’tanلَّكُملَع  umulur kiونتُفِْلح  kurtuluşa erersiniz! 
200) Ey iman edenler, sabredin, sabırda yarışın. Nöbet 
tutun ve Allah’tan sakının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. 
(*)Al-i İmrân sûresinin özellikle baş taraflarında tevhîd, nübüvvet ve 
âhiret gibi dinin esaslarını oluşturan itikadî konularda açıklamalar 
yapılmış, daha sonra hac, cihad ve benzeri ameli konulara değinilip 
kulların bunları yerine getirmekle yükümlü olduklarını bildirilmiş, son 
âyetinde de bu görevlerin yerine getirilebilmesi için kulların yapmaları 
gerekenler üzerinde durulmuştur. Çünkü bu görevler kulun ya sadece 
kendisiyle ilgilidir veya kendisiyle başkaları arasında gerçekleşmektedir. 
Yüce Allah kulun sadece kendisini ilgilendiren yükümlülükler için kula 
sabırlı olmasını tavsiye ederken; kendisiyle başkaları arasında 
gerçekleşecek olanlar için de müsâbereyi yani kararlılıkla direnmeyi 
emretmektedir. Meselâ düşmana karşı cihad ederken ondan daha fazla 
direnmesini ve ona galip gelmesini istemektedir. Düşmanın ansızın 
saldırıp müslümanlan gafil avlamasını ve onları imha etmesini önlemek 
için de sınır boylarında nöbet tutmaları ve düşmana karşı daima dikkatli 
olmaları uyarısında bulunmaktadır. Hz. Peygamber de birçok hadiste 
müminlerin düşmanlarına karşı uyanık olmalarını, sınırda bekleyerek 
düşman saldırılarım önlemelerini emretmiş, bunu yapanların Allah katında 
büyük mükâfata ereceklerini ve cehennem ateşinden kurtulacaklarını 
haber vermiştir.  
 

ملَه ابتَجفَاس icabet ettiمهبر  Rableriَأنِّي  Şüphesiz benلَا ُأِضيع  
çıkarmayacağımَلمع  çalışanınاِمٍلع  ameliniِمنْكُم  sizden 

hiçbirذَكٍَر ِمن  erkek olsunُأنْثَى َأو  kadın olsunكُمضعب  ki 
bazınızٍضعب ِمن  bazınızdandırواراجه فَالَِّذين  Hicret eden 
 eziyet edilen  وُأوذُواyurtlarından  ِمن ِدياِرِهمçıkarılan وُأخِْرجوا
 ve öldürülen  وقُِتلُواsavaşan  وقَاتَلُواyolumda ِفي سِبيِلي

kimseler var yaنلَُأكَفِّر  örteceğimمنْهع  onlarınَئاِتِهميس  
kötülükleriniمِخلَنَّهلَُأدو  ve elbette onları koyacağımنَّاٍتج  

Cennetlereِريتَج  akanاِتهتَح ِمن  altındanارالَْأنْه  nehirlerاابثَو  
mükafattırِعنِْد اللَِّه ِمن  Bu Allah’tanاللَّهو  Doğrusu Allahهِعنْد  

katındandırنسح  en güzelاِبالثَّو  mükafat 
195) Rableri icabet etti: “Şüphesiz ben erkek olsun kadın 
olsun –ki bazınız bazınızdandır- sizden hiçbir çalışanın 
amelini boşa çıkarmayacağım. Hicret eden, yurtlarından 
çıkarılan, yolumda eziyet edilen, savaşan ve öldürülen 
kimseler var ya;  onların kötülüklerini örteceğim ve elbette 
onları altından nehirler akan Cennetlere koyacağım. Bu 
Allah’tan mükafattır. Doğrusu en güzel mükafat Allah 
katındandır.” 
Tirmizi'nin İbn Ebi Ömer kanalıyla Ümmü Seleme'den rivayetine göre o: 
"Ey Allah'ın elçisi, Allah Tealâ'nın, kadınların hicretiyle ilgili bir şey 
zikrettiğini işitmiyorum." demiş de bunun üzerine Allah Tealâ: "Rabları 
onlara şöyle icabet etti…" âyetini indirmiştir.274 

نَّكغُرلَا ي seni aldatmasın!تَقَلُّب  dönüp durmalarıواكَفَر الَِّذين  
Kafirlerinِفي الِْبلَاِد  beldelerinde 

196) Kafirlerin beldelerinde dönüp durmaları seni 
aldatmasın. 

تَاعم geçimlikقَِليٌل  Az birثُم  sonrasındaماهْأوم  onların 
varacakları yerنَّمهج  Cehennemdirِبْئسو  Doğrusu orası ne 

kötüادالِْمه  bir yataktır 
197) Az bir geçimlik sonrasında onların varacakları yer 
Cehennemdir. Doğrusu orası ne kötü bir yataktır. 

لَِكنFakatااتَّقَو الَِّذين  sakınanlarمهبر  Rablerindenملَه  için de 
 nehirler  الَْأنْهارaltından  ِمن تَحِتهاakan  تَجِريCennetler جنَّاتٌ
خَاِلِدين kalıcı olduklarıاِفيه  içlerindeلًانُز  vardır ki buِعنِْد ِمن  

katındandırاللَِّه  Allahا ِعنْدمو  katında olan şeylerاللَِّه  Allah 
رخَي daha hayırlıdırاِررِللَْأب  İyilik yapanlar için 

198) Fakat Rablerinden sakınanlar için de altından nehirler 
akan ve içlerinde kalıcı oldukları Cennetler vardır ki bu, 
Allah katındandır. İyilik yapanlar için Allah katında olan 
şeyler daha hayırlıdır. 
(*)Hz. Peygamber'in şahsında müminleri teselli etmekte ve kâfirlerin 
yeryüzünde nimetler içerisinde dolaşmalarına aldanmamalarını tavsiye 
etmektedir. Çünkü onlara verilen nimetler ne kadar çok olursa olsun 
geçici olup yok olmaya mahkûmdur; bu sebeple Allah katında hiçbir 
değeri yoktur. Nitekim 197. âyette kâfirlere verilen nimetlerin az bir 
dünya metaı olduğu ifade edilmiş, daha sonra da varacakları yerin 
cehennem olduğu bildirilerek dünya metaının kâfirler için cehennem 
azabına sebep olduğuna işaret edilmiştir. 178. âyette de "Onlara 
verdiğimiz fırsat ancak günahlarını arttırmaya yarıyor" buyurulmuştur. 
Oysa 198. âyette ifade buyuruldıtğu gibi rablerine karşı içtenlikle kulluk 
eden müminlere âhirette sürekli olarak içinde yaşayacakları cennet 
nimetleri verilecektir. Şüphesiz ki bu lütuf dünyada kâfirlere geçici olarak 
verilen nimetlerden çok daha iyidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cüz 4 – Sure 3                                              Al-i İmran Suresi                                            Sayfa   75



 لَا تَتَبدلُوا ve  وmallarını  َأموالَهمYetimlere  الْيتَامىverin وآتُوا
değiştirmeyinَالْخَِبيث  pisiِبِبالطَّي  temizleلَا تَْأكُلُواو  yemeyin 

مالَهوَأم Onların mallarınıِإلَى beraberاِلكُموَأم sizin mallarınızla 
ِإنَّه Muhakkak kiاوبح كَان  bir günahtırاكَِبير  çok büyük 

2)Yetimlere mallarını verin ve pisi temizle değiştirmeyin. 
Onların mallarını sizin mallarınızla beraber yemeyin. 
Muhakkak ki bu çok büyük bir günahtır. 
Bu âyet-i kerime " pisi temizle değiştirmeyin. " âyeti nazil olunca yetim 
velileri yetimlerinin mallarım kendi mallarından ayırmaya başladılar. Ama 
bu onlara ağır geldi de Hz. Peygamber (a.s)'e şikâyet ettiler. Bunun 
üzerine "Sana yetimleri sorarlar..."(Bakara, 2,220) âyet-i kerimesini 
indirdi.95 

ِإنو Şayetِخفْتُم  korkarsanızَألَّا تُقِْسطُوا  adaletsizliktenَتى ِفي الْيام 
yetim kızlar hakkındaوافَانِكح  nikahlayınا طَابم  helal olan 

لَكُم sizin içinاِءالنِّس ِمن  kadınlardanثْنَىم  ikişerَثُلَاثو  üçerاعبرو 
dörderفَِإن Yineِخفْتُم  korkarsanızِدلُواَألَّا تَع  adaletsizlikten 
 sağ  َأيمانُكُمsahip olduğu vardır  ملَكَتveyaْ ا َأو مbir tane فَواِحدةً

ellerinizinذَِلك  İşte buنَىَأد  daha uygundurولُواَألَّا تَع  
ayrılmamanız için 

3)Şayet yetim kızlar hakkında adaletsizlikten korkarsanız, 
sizin için helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder 
nikahlayın. Yine adaletsizlikten korkarsanız bir tane veya 
sağ ellerinizin sahip olduğu vardır. İşte bu ayrılmamanız 
için daha uygundur. 
Hz. Aişe'den rivayete göre o şöyle demiştir: "Eğer yetim..." âyet-i kerimesi 
yetim kızlar hakkındadır. Şöyle ki: Yetim kız bir kişinin yanında olur, o 
kişi o kızı beğenmediği halde malına tama ederek onu nikâhlar sonra ona 
zarar verir ve onunla muaşereti güzel olmaz. İşte âyet-i kerime böyle 
durumlar hakkında nazil olmuştur.96 

 bir hak  ِنحلَةmehirleriniً  صدقَاِتِهنKadınlara  النِّساءverin وآتُوا
olarak فَِإن  Şayetنِطب  gönül hoşluğu ileلَكُم  sizeٍءشَي نع  bir 

şeyِمنْه  ondanانَفْس  bağışlarlarsaفَكُلُوه  onu da yiyinِنيًئاه  afiyet 
 kolaylıkla مِريًئا

4) Kadınlara mehirlerini bir hak olarak verin. Şayet gönül 
hoşluğu ile ondan bir şey size bağışlarlarsa, onu da afiyet, 
kolaylıkla yiyin. 

 mallarınızı  َأموالَكُمaklı ermezlere   السفَهاءvermeyin ولَا تُْؤتُوا
 geçiminize dayanak  لَكُم ِقياماAllah'ın  اللَّهkıldığı الَِّتي جعَل
مقُوهزارو onları besleyin اِفيه o mallarla besleyinموهاكْسو  giydi-

rinو  ve قُولُوا söyleyinملَه  onlaraلًاقَو  söz söyleyinوفًارعم  
güzel 

5) "Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı 
ermezlere vermeyin, o mallarla onları besleyin, giydirin ve 
onlara güzel söz söyleyin.” 

  بلَغُواçağına  ِإذَاkadar  حتَّىYetimleri  الْيتَامىdeneyin وابتَلُوا
geleneالنِّكَاح  evlenmeفَِإن  şayetتُمآنَس  görürsenizمِمنْه  onlarda 
  َأموالَهمkendilerine  ِإلَيِهمverin  فَادفَعواolgunlaşma رشْدا

mallarınıالَا تَْأكُلُوهو  onları yemeyinافًارِإس  israf ederekاارِبدو  
geri alacaklar diyeواركْبي َأن  büyüyecekler deنمو  Kimكَان  

iseاغَِني  zengin ِْففتَعسفَلْي iffetli olsunنمو  kim deكَان  iseافَِقير  
fakirْأكُْلفَلْي  yesin وِفرعِبالْم uygun bir şekildeفَِإذَا  zamanتُمفَعد  

verdiğinizِهمِإلَي  kendilerineمالَهوَأم  Mallarınıوافََأشِْهد  şahit 
bulundurunِهملَيع  yanlarındaكَفَىو  yeterِباللَِّه  Allahاِسيبح  

Hesap sormak için 
6)Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin; şayet 
onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin; 
büyüyecekler de geri alacaklar diye onları israf ederek 
yemeyin. Kim zengin ise iffetli olsun, kim de fakir ise uygun 
bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, 
yanlarında şahit bulundurun. Hesap sormak için Allah 
yeter. 
 
 

 )4(ساء سورة الن
 ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم

 لَقخٍة واِحدفٍْس ون ِمن لَقَكُمالَِّذى خ كُمبقُوا رات اسا النهآاَيي
ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما ِرجاالً كَِثريا وِنسآًء واتقُوا اَهللا الَِّذى 

حاْالَرآَء لُونَ ِبِه وسا تِقيبر كُملَيِانَّ اَهللا كَانَ ع وا (1)اماَتو 
الْيتامى اَموالَهم والَ تتبدلُوا الْخِبيثَ ِبالطَّيِب والَ تاْكُلُوآ 

 وِانْ ِخفْتم اَالَّ (2)اَموالَهم ِالَى اَمواِلكُم ِانه كَانَ حوبا كَِبريا 
مى فَانِكحوا ما طَاب لَكُم ِمن النساِء مثْنى تقِْسطُوا ِفى الْيتا

 لَكَتا مم ةً اَواِحدِدلُوا فَوعاَالَّ ت مفَِانْ ِخفْت اعبرثُالَثَ وو
 واَتوا النسآَء صدقَاِتِهن (3)اَيمانكُم ذَِلك اَدنى اَالَّ تعولُوا 

 لَكُم نلَةً فَِانْ ِطبِريئًا ِنحِنيئًا مه ا فَكُلُوهفْسن هٍء ِمنىش نع
 والَ تؤتوا السفَهآَء اَموالَكُم الَِّتى جعلَ اُهللا لَكُم ِقياما (4)

 (5)وارزقُوهم ِفيها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَوالً معروفًا 
لَغى ِاذَا بتى حامتلُوا الْيتابا ودشر مهِمن متسفَِانْ اَن كَاحوا الن

فَادفَعوآ ِالَيِهم اَموالَهم والَ تاْكُلُوهآ ِاسرافًا وِبدارا اَنْ يكْبروا 
ومن كَانَ غَِنيا فَلْيستعِفف ومن كَانَ فَِقريا فَلْيأْكُلْ ِبالْمعروِف 

ِالَي متفَعا فَِاذَا دِسيبكَفَى ِباِهللا حو ِهملَيوا عِهدفَاَش مالَهواَم ِهم
(6)  

4 NİSA SURESİ  
Kur'an-ı Kerim'in 4. suresi. 176 ayet, 3745 kelime ve 14535 
harften ibarettir. Fasılası elif, lâm, mim ve nun harfleridir. 
Medeni surelerden olup, nüzûl sırası Mümtehine suresinden 
sonra gelmektedir. Bazı bölümlerinde kadınlarla alakalı 
hükümlerden bahsedildiği için bu adı almıştır. Bakara suresinden 
sonra Kur'an'ın en uzun suresidir. Hz. Âişe'den rivayet edildiğine 
göre Resulullah (a.s) şöyle buyurmuştur: Kur'an'ın yedi uzun 
suresini kim öğrenip bellerse, o kişi bilgin sayılır"275 buyurmuştur. 
Nisa suresi de bu sureler arasındadır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 الَِّذي Rabbinizden  ربكُمsakının  اتَّقُواinsanlar النَّاسEy ياَأيها
خَلَقَكُم sizi yaratanنَفٍْس ِمن  nefistenٍةاِحدو  tek birو  ve َخَلَق 

yaratanاِمنْه  ondanاهجوز  eşiniو  ve َّثب türetenامِمنْه  her 
ikisindenالًاِرج  erkekاكَِثير  pek çokاءِنسو  kadınاتَّقُواو  sakının 

اللَّه Allah’tanلُوناءالَِّذي تَتَس  birbirinizden dilekte 
bulunduğunuzِبِه  Kendisiyleامحالَْأرو  akrabalık bağını 
kesmekten deِإن  Muhakkak kiاللَّه Allahَ كَان olandırكُملَيع  

siziاِقيبر  hakkıyla gözetlemekte  
1) Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan eşini 
yaratan ve her ikisinden pek çok erkek ve kadın türeten 
Rabbinizden sakının. Kendisiyle birbirinizden dilekte 
bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık bağını kesmekten de 
sakının. Muhakkak ki Allah sizi hakkıyla gözetlemekte 
olandır. 
(*)Bu âyet, insanların aynı soydan, tek bir babadan geldiği açıklanarak, 
üstünlüğün ancak Allah'a kul olup Ona karşı gelmekten, saygısızlıkta 
bulunmaktan kaçınmakla gerçekleşeceği belirtildi. İnsanın menşei 
hakkında ilim adamlarına ipucu verildi.  
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 ِصيباِء نسِللنونَ وبالْأَقْراِن واِلدالْو كرا تِمم ِصيباِل نجِللر
ِمما ترك الْواِلداِن والْأَقْربونَ ِمما قَلَّ ِمنه أَو كَثُر نِصيبا 

ِإذَا حضر الِْقسمةَ أُولُوا الْقُربى والْيتامى و )7(مفْروضا 
والْمساِكني فَارزقُوهم ِمنه وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًا 

ولْيخش الَِّذين لَو تركُوا ِمن خلِْفِهم ذُريةً ِضعافًا خافُوا  )8(
لْيو قُوا اللَّهتفَلْي ِهملَيا عِديدلًا سأْكُلُونَ  )9(قُولُوا قَوي ِإنَّ الَِّذين

أَموالَ الْيتامى ظُلْما ِإنما يأْكُلُونَ ِفي بطُوِنِهم نارا وسيصلَونَ 
يوِصيكُم اللَّه ِفي أَولَاِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن  )10(سِعريا 

 فَوق اثْنتيِن فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وِإنْ كَانت واِحدةً فَِإنْ كُن ِنساًء
فَلَها النصف وِلأَبويِه ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما السدس ِمما ترك ِإنْ 
ِإنْ كَانَ لَه ولَد فَِإنْ لَم يكُن لَه ولَد ووِرثَه أَبواه فَِلأُمِه الثُّلُثُ فَ

 ا أَووِصي ِبهٍة يِصيِد وعب ِمن سدِه السةٌ فَِلأُموِإخ كَانَ لَه
 ةً ِمنا فَِريضفْعن لَكُم بأَقْر مهونَ أَيردلَا ت كُماؤنأَبو كُماؤٍنآبيد

  )11(اللَِّه ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليما حِكيما 
وِصيكُمي size tavsiye ederاللَّه  Allahلَاِدكُمِفي َأو  çocuklarınız 

hakkındaِللذَّكَِر  erkeğeِمثُْل  hissesi kadarِنيظِّ الُْأنثَيح  iki dişinin 
فَِإن Eğerكُن  iseاءِنس  kadınlarَقفَو  üstünde ِناثْنَتَي ikininنفَلَه  

onlarındırثُلُثَا  üçte ikisiا تَرم ك bırakılanınِإنو  şâyetْكَانَت  ise 
  ِلكُلAna babadanِّ وِلَأبويِه yarısı  النِّصفonundurُ فَلَها bir واِحدةً

herاِحٍدو  birineسدا السمِمنْه  altıda biriكا تَرِمم  arta kalanın ِإن 
لَدو لَه كَان ölenin çocuğu varsaفَِإن  şayetكُني لَم  yoksaلَه  onun 

لَدو çocuğu ِرثَهوو ona varis olurاهوَأب  anası babasıِهفَِلُأم  
anasınaُالثُّلُث  üçte bir düşerفَِإن  Eğerلَه كَان  varsaٌةِإخْو  

kardeşleriِهفَِلُأم  annesinindirسدالس  altıda biriِدعب ِمن  arta 
kalanınٍةِصيو  vasiyettenاوِصي ِبهي  ölenin çocuğu varsa 
yaptığıَأو  veyaٍنيد  borcundan اُؤكُمآب babalarınızنَاُؤكُمَأبو  

oğullarınızdanونرلَا تَد  bilmezsinizمهَأي  hangisininبَأقْر  
yakın olduğunuلَكُم  sizانَفْع  menfaatçeةً فَِريض Bunlar tespit 

edilmiştirاللَِّه ِمن  Allah tarafındanاللَّه ِإن  Doğrusu Allahكَان  
olandırاِليمع  bilendirاِكيمح  Hakîm 

11) Allah size çocuklarınız hakkında, erkeğe iki dişinin 
hissesi kadar tavsiye eder. Eğer kadınlar ikinin üstünde ise, 
bırakılanın üçte ikisi onlarındır; şâyet bir ise yarısı onundur. 
Ana babadan her birine, ölenin çocuğu varsa yaptığı 
vasiyetten veya borcundan arta kalanın altıda biri, şayet 
çocuğu yoksa, anası babası ona varis olur, anasına üçte bir 
düşer. Eğer kardeşleri varsa, altıda biri annesinindir; 
babalarınız ve oğullarınızdan menfaatçe hangisinin size 
daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz. Bunlar Allah 
tarafından tespit edilmiştir. Doğrusu Allah bilendir, Hakîm 
olandır. 
Bu âyet-i kerime'nin nüzul sebebi de biraz önce geçen yedinci âyetin 
inmesine sebep olan hadisedir. Suddî der ki: Câhiliye halkı kızlara, küçük 
erkek çocuklara mirastan pay vermezler, kişiye ancak savaşabilecek 
durumdaki erkek çocukları mirasçı olurdu. Şair Hassan'in kardeşi 
Abdurrahman ibn Sabit vefat etti ve arkasında Ummü Kücce adındaki eşi 
ile beş kız bıraktı. Varisler Abdurrahman'ın malını almaya gelince Ümmü 
Kücce Hz. Peygamber (a.s)'e şikâyete geldi de Allah Tealâ "Eğer kadınlar 
ikinin üstünde iseler bırakılan malların üçte ikisi onlarındır..." âyet-i 
kerimesi, Ümmü Kücce hakkında da "Çocuğunuz yoksa sizin 
bıraktıklarınızın dörtte biri eşlerinizindir. Şayet çocuğunuz varsa 
bıraktıklarınızın sekizde biri onlarındır." âyet-i kerimesini indirdi.97 
 

 bıraktıklarından  ِمما تَركhisse vardır  نَِصيبerkeklere ِللرجاِل
  وِللنِّساِءyakınların الَْأقْربونve   وAnne-babanın الْواِلداِن

kadınlara daنَِصيب  hisse vardırكا تَرِمم  bıraktıklarından 
 Her ne  ِمماyakınların ربونالَْأقْ ve  وAna babanın الْواِلداِن

olursa َّقَل  azِمنْه  bunlarَأو  veyaكَثُر  çokانَِصيب  hissedir 
 belirli bir مفْروضا

7) “Anne-babanın ve yakınların bıraktıklarından, erkeklere 
hisse vardır. Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından 
kadınlara da hisse vardır. Her ne olursa bunlar, az veya 
çok, belirli bir hissedir.” 
İkrime'den rivayette o şöyle diyor: Bu âyet-i kerime Ensar'dan Ümmü 
Kücce ve Kücce'nin kızı, Sa'lebe ve Evs ibn Suveyd haklarında nazil 
oldu. Bu son ikisinden biri kocası, diğeri de çocuğunun amcası idiler. 
Ümmü Kücce, Hz, Peygamber (a.s)'e gelerek: "Ey Allah'ın elçisi, kocam 
öldü, arkasında beni ve kızını bıraktı ama biz ikimize kocamın mirasından 
bir şey verilmedi." diye şikâyette bulundu. Çocuğun amcası: "Ama ey 
Allah'ın elçisi bu kız çocuğu ne ata binebilir, ne bir yük taşıyabilir, ne de 
bir düşmanı geri püskürtebilir. Onun için kazanılır ama o bir şey 
kazanmaz." dedi de bunun üzerine "Ana baba ile yakınların bıraktıkları 
mirastan erkeklere..." âyet-i kerimesi nazil oldu.276 

 yakınlar  ُأولُوا الْقُربىTaksimde  الِْقسمةbulunursaَ  حضروِإذَا
  همverin  فَارزقُوdüşkünler الْمساِكينve   وyetimler والْيتَامى

onlara daِمنْه  ondanقُولُواو  söyleyinملَه  onlaraلًاقَو  sözler 
söyleyinوفًارعم  güzel 

8) Taksimde, yakınlar, yetimler ve düşkünler bulunursa, 
ondan onlara da verin, onlara güzel sözler söyleyin.” 

 bıraktıkları  تَركُواŞayet  الَِّذين لَوendişeli olanlar ولْيخْشَ
taktirdeخَلِْفِهم ِمن  arkalarındaًةيذُر  çocuklarافًاِضع  cılızخَافُوا  

korksunlarِهملَيع  bunun üzerineتَّقُوافَلْي  sakınsınlarاللَّه  
Allah'tanو  ve قُولُوالْي söylesinlerلًاقَو  sözاِديدس  dürüst 

9) Şayet arkalarında cılız çocuklar bıraktıkları taktirde, en-
dişeli olanlar, bunun üzerine korksunlar ve Allah'tan sa-
kınsınlar; dürüst söz söylesinler.” 

ِإن Kuşkusuzْأكُلُوني الَِّذين  yiyenlerاَلوَأم  mallarınıىتَامالْي  
yetimlerinاظُلْم  haksız yereاِإنَّم  ancakْأكُلُوني  tıkınmış olurlar 
طُوِنِهمِفي ب karınlarınaانَار  ateşنلَوصيسو  onlar atılacaklardır 

 çılgın  aleve سِعيرا
10)Kuşkusuz yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, 
karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar, onlar çılgın  aleve 
atılacaklardır.” 
Bu ayet-i kerime Mersed b. Zeyd adında Gatafanlı bir adam hakkında 
nazil olmuştur. Bu kişi, kardeşinin oğlunun malı üzerinde veli idi. Yeğeni 
ise küçük bir çocuktu. Bu kişinin, yeğeninin malını yemesi üzerine Yüce 
Allah onun hakkında bu ayet-i kerimeyi inzal buyurdu.277 
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12) Ve şayet hanımlarınızın çocukları yoksa bıraktıklarının 
yarısı sizindir, eğer çocukları varsa, bıraktıklarının ettikleri 
vasiyetten sonra veya borçtan artakalanın dörtte biri 
sizindir. Sizin çocuğunuz yoksa ettiğiniz vasiyet veya borç 
çıktıktan sonra bıraktıklarınızın dörtte biri karılarınızındır; 
şayet çocuğunuz varsa, bıraktıklarınızın sekizde biri 
onlarındır. Eğer bir erkek veya kadına kelale yolu (çocuğu 
ve babası olmadığı halde) varis olunuyor ve bunların ana bir 
erkek veya bir kız kardeşi bulunuyorsa, her birine edilen 
vasiyetten veya borçtan artakalanın altıda biri düşer; şayet 
ikiden çoklarsa bu şekildedir, üçte birine, zarara 
uğratılmaksızın ortak olurlar. Bunlar Allah tarafından 
tavsiye edilmiştir. Allah bilendir, Halimdir.” 

ِتلْك İşte bunlarوددح  sınırlarıdırاللَِّه  Allah’ınنمو  Kimِطعي  
itaat ederseاللَّه  Allah’aو  ve ولَهسر peygamberineِخلْهدي  koyar 

 ırmaklar  الَْأنْهارaltında  ِمن تَحِتهاakan  تَجِريcennetlere جنَّاٍت
خَاِلِدين ebedi kalacaklarıاِفيه  onuذَِلكو  işte budurزالْفَو  

kurtuluşِظيمالْع  büyük 
13) İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’a ve 
peygamberine itaat ederse, Allah onu altında ırmaklar akan 
ebedi kalacakları cennetlere koyar, işte büyük kurtuluş 
budur 

و Ve نم kim deِصعي  isyan ederاللَّه  Allah’aو  ve ولَهسر 
elçisineيو دتَع çiğneyip geçerseهوددح  O’nun kanunlarınıِخلْهدي  

sokarانَار  ateşeاخَاِلد  ebedi kalacağıاِفيه  onuلَهو  ve onun için 
ذَابع bir azap vardırِهينم  alçaltıcı 

14) Ve kim de Allah’a ve elçisine isyan eder, O’nun 
kanunlarını çiğneyip geçerse, onu ebedi kalacağı ateşe 
sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. 
11 ve 12, âyetlerde birkaç kere tekrarlanan "vasiyet ve borçtan sonra" 

ifadesi hem bu ikisinin, taksime nispetle önceliğine hem de önemine işaret 
etmektedir. Bu talimata göre önce ölünün borçlan Ödenecek, sonra 
vasiyeti yerine getirilecek, daha sonra da kalan miras paylaştırılacaktır. 
Hadisler ve icmâ, vasiyeti mirasın üçte biri ile sınırlamış, vârislere vasiyet 
yoluyla mal bırakmayı da yasaklamıştır. Terikenin üçte ikisi vârislerin 
mahfuz hisseleridir. Ölen mâlik, malının üçte birinden fazlasmı 
yabancılara (vâris olmayanlara) veya bir hayır kurumuna vasiyet etmiş olsa 
bile -vârisler razı olmadıkça- bu vasiyetin üçte biri aşan miktarı geçerli 
değildir. 
Vâris olamayan akraba ile yetimlerin mirastan faydalandırılmaları, ayrıca 
nafaka, zekât, kurban, fıtır sadakası, üçte birle sınırlı vasiyet, ihtiyaç devam 
ettiği müddetçe -zekât ödenmiş olsa bile- yoksulların servet üzerindeki 
hakları ve bunlara ek olarak adaletli bir sekile sokulmuş olan miras 
taksimi, İslâm'ın öngördüğü sosyal adalet ve refahın sağlanmasında rol 
oynayan önemli kural ve kurumlardır. 
13 ve 14. âyetlerde, yukarıda belirtilen buyruk, yasak ve tavsiyelerin Allah 

Teâlâ tarafından konulmuş sınırlar olduğu, Allah ve Resulüne itaat 
edenlerin âhirette büyük mükâfatlara nail olacakları, onlara itaatsizlik edip 
Allah'ın koyduğu sınırları aşanların ise ağır cezalara çarptırılacağı 
vurgulanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نلَه كُني ِانْ لَم كُماجواَز كرا تم فِنص لَكُمفَِانْ كاَنَ و لَدو 
 آ اَوِبه وِصنيٍة يِصيِد وعب ِمن كْنرا تِمم عبالر فَلَكُم لَدو نلَه
ديٍن ولَهن الربع ِمما تركْتم ِانْ لَم يكُن لَكُم ولَد فَِانْ كَانَ 

 مكْترا تِمم نالثُّم نفَلَه لَدو لَكُم آ اَوونَ ِبهوصٍة تِصيِد وعب ِمن
اَِو امراَةٌ ولَه اَخ اَو اُخت  ديٍن وِانْ كَانَ رجلٌ يورثُ كَالَلَةً 

 مفَه ذَِلك ِمن وآ اَكْثَرفَِانْ كَان سدا السمهاِحٍد ِمنفَِلكُلِّ و
ٍة يِصيِد وعب كَآُء ِفى الثُّلُِث ِمنرش آرضم رٍن غَييد آ اَوى ِبهوص
 ِليمح ِليماُهللا عاِهللا و ةً ِمنِصي(12)و نماِهللا و وددح ِتلْك 

 ارها اْالَنِتهحت ِرى ِمنجاٍت تنج ِخلْهدي ولَهسرِطِع اَهللا وي
 ِظيمالْع زالْفَو ذَِلكا وِفيه اِلِدين(13)خنمِص اَهللا  وعي 

 ِهنيم ذَابع لَها وا ِفيهاِلدا خارن ِخلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو
(14)  

و Veلَكُم  sizindirُفِنص  yarısıكا تَرم  bıraktıklarınınكُماجوَأز  
Hanımlarınızınِإن  Şayetنلَه كُني لَم  olan yoksaلَدو  çocukları 

فَِإن eğerكَان  varsaلَدو نلَه  çocuklarıفَلَكُم  sizindirعبالر  dörtte 
biriكْنا تَرِمم  bıraktıklarınınِدعب ِمن  sonraٍةِصيو  vasiyetten 

  ولَهنborçtan artakalanın  ديٍنveya َأوettikleri  يوِصين ِبها
karılarınızındırعبالر  dörtte biri كْتُما تَرِمم bıraktıklarınızın  ِإن

كُني لَم yoksaلَكُم  Sizinلَدو  çocuğunuzفَِإن  şayetكَان  varsa لَكُم 
لَدو çocuğunuzنفَلَه  onlarındırنالثُّم  sekizde biriكْتُما تَرِمم  

bıraktıklarınızınِدعب ِمن  çıktıktan sonraٍةِصيو  vasiyet 
ettiğinizاِبه ونتُوص  çıktıktan sonraَأو  veyaٍنيد  borçِإنو  

Eğerٌلجر كَان  bir erkekُثوري  varis olunuyorًكَلَالَة  kelale 
yoluَأو  veyaٌَأةرام  kadınaلَهو  ve bunlarınٌَأخ  bir erkek 

kardeşi bulunuyorsa َأو veyaٌُأخْت  bir kız kardeşiِّفَِلكُل  her 
 şayet  فَِإنaltıda biri düşer السدسbunların   ِمنْهماbirine واِحٍد

كَانُوا َأكْثَر ikiden çoklarsaذَِلك ِمن  bu şekildedirكَاءشُر مفَه  
zarara uğratılmaksızın ortak olurlarِفي الثُّلُِث  üçte birine ِمن 

  َأو ديٍنvasiyetten  يوصى ِبهاvasiyet  وِصيٍةçıktıktan sonra بعِد
borçارضم رغَي  zarara uğratılmaksızınًةِصيو  tavsiye 

edilmiştirاللَِّه ِمن  Bunlar Allah tarafındanاللَّهو  Allahِليمع  
bilendirِليمح  Halimdir 
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وا عِهدشتفَاس اِئكُمِنس ةَ ِمنالْفَاِحش أِْتنياللَّاِتي يةً وعبأَر ِهنلَي
 نفَّاهوتى يتوِت حيِفي الْب نِسكُوهوا فَأَمِهدفَِإنْ ش كُمِمن

واللَّذَاِن يأِْتياِنها ِمنكُم ) 15(الْموت أَو يجعلَ اللَّه لَهن سِبيلًا 
نَّ اللَّه كَانَ توابا فَآذُوهما فَِإنْ تابا وأَصلَحا فَأَعِرضوا عنهما ِإ

ِإنما التوبةُ علَى اللَِّه ِللَِّذين يعملُونَ السوَء ِبجهالٍَة ) 16(رِحيما 
 كَانَ اللَّهو ِهملَيع اللَّه وبتي لَِئكقَِريٍب فَأُو ونَ ِمنوبتي ثُم

ِذين يعملُونَ السيئَاِت ولَيست التوبةُ ِللَّ) 17(عِليما حِكيما 
 لَا الَِّذينالْآنَ و تبي تقَالَ ِإن توالْم مهدأَح رضى ِإذَا حتح

ياأَيها ) 18(يموتونَ وهم كُفَّار أُولَِئك أَعتدنا لَهم عذَابا أَِليما 
ثُوا النساَء كَرها ولَا تعضلُوهن الَِّذين آمنوا لَا يِحلُّ لَكُم أَنْ تِر

ِلتذْهبوا ِببعِض ما آتيتموهن ِإلَّا أَنْ يأِْتني ِبفَاِحشٍة مبينٍة 
وعاِشروهن ِبالْمعروِف فَِإنْ كَِرهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا 

  )19(ريا ويجعلَ اللَّه ِفيِه خيرا كَِث
 size  لَكُمhelal değildir  لَا يِحلُّ!iman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها

  ولَا تَعضلُوzorla  كَرهاKadınlara  النِّساءvaris olmanız َأن تَِرثُوا
sıkıştırmayınızنه  onlarıوابِلتَذْه  almak içinِضعِبب  bir kısmını 

  َأن يْأِتينAncak  ِإلَّاonları هنverdiklerinizin  تَيتُموما آ
işlemedikleri takdirdeِبفَاِحشٍَة  bir çirkinlikنٍَةيبم  apaçık 

 Şayet  فَِإنgüzellikle  ِبالْمعروِفOnlarla  هنgeçinin وعاِشرو
 َأنolabilir ki  سى فَعonlardan  هنhoşlanmazsanız da كَِرهتُمو
 yaratabilir  ويجعَلsiz bir şeyden  شَيًئاhoşlanmasanız da تَكْرهوا

اللَّه Allahِفيِه  ondaارخَي  hayırاكَِثير  pek çok 
19) Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size 
helal değildir. Ancak apaçık bir çirkinlik işlemedikleri 
takdirde verdiklerinizin bir kısmını almak için onları 
sıkıştırmayınız. Onlarla güzellikle geçinin. Şayet onlardan 
hoşlanmazsanız da olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmasanız 
da Allah onda pek çok hayır yaratabilir.  
İbni Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etmektedir: Erkek öldüğünde onun 
velileri karısını almaya herkesten çok hak sahihi idiler. Onlardan birisi 
dilerse karısı ile evlenebilirdi. Diledikleri takdirde de başkasıyla 
evlendirirlerdi. O kadının durumu hakkında akrabalarından daha çok hak 
sahibi idiler. İşte bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ِمن ِنساِئكُمfuhuş الْفَاِحشَةgelinceَ  يْأِتينyapanlara  واللَّاِتي
Kadınlarınızdanواتَشِْهدفَاس  suça şahit olanِهنلَيع  onların 

işlediğiًةعبَأر  dört kişi çağırınِمنْكُم  aranızdanفَِإن  onun için 
bunlarواشَِهد  şahitlik yaparlarsaنِسكُوهفََأم  hapsedinوِتيِفي الْب  

evlerindeتَّىح  kadarنفَّاهتَوي  alıp götürünceyeُتوالْم  ölüm َأو 
yahutَلعجي  belirleyinceyeاللَّه  Allahنلَه  onlaraِبيلًاس  bir 

çözüm yolu 
15)Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara gelince, aranızdan 
onların işlediği suça şahit olan dört kişi çağırın, bunlar 
onun için şahitlik yaparlarsa, ölüm alıp götürünceye yahut 
Allah onlara bir çözüm yolu belirleyinceye kadar evlerinde 
hapsedin.  

 İçinizden كُم ِمنonu işleyenlerinْ  يْأِتياِنهاeziyet edin واللَّذَاِن
 َأصلَحا ve  وtevbe eder  تَاباEğer  فَِإنher ikisine de فَآذُوهما

düzeltirlerseواِرضفََأع  vazgeçinامنْهع  onlardanِإن  Muhakkak 
kiاللَّه  Allahاابتَو كَان  Tevvabاِحيمر  Rahim olandır 

16) İçinizden onu işleyenlerin her ikisine de eziyet edin. 
Eğer tevbe eder ve düzeltirlerse onlardan vazgeçin. 
Muhakkak ki Allah Tevvab, Rahim olandır. 
Buna göre ayetlerin açıklamaya muhtaç kısımlarını da hadisler açıklamış, 
böylece fuhuş suçuyla ilgili bazı cezaların kaynağını sünnet ve buna dayalı 
sahabe icmâı teşkil etmiştir: 
a) Seviciliğin cezası kadınları evlerde hapsetmektir; "Allah'ın onlara bir 
yol açması" ise hallerini düzeltmeleri ve erkeklerle evlenmeleridir. 
b) Livata suçunun cezası, bunu yapanlara söz ve fiille eziyet çektirmek, 
onlara maddî ve manevî olarak acı vererek canlarını yakmak, böylece bu 
iğrenç fiili işlemekten vazgeçmelerini sağlamaktır. Ceza olarak ne 
söyleneceği, ne yapılacağı âyette açıklanmamış, ictihad ve uygulamaya 
bırakılmıştır. 
c) Kadınla erkek arasında yapılan fuhuşun cezası ise Nûr sûresinde (24,2) 
açıklandığı üzere yüzer sopa vurmaktır. 

  ِللَِّذين يعملُونAllah  اللَِّهkatında  علَىtevbe  التَّوبةancakُ ِإنَّما
işleyipوءالس  kötülükالٍَةهِبج  cehalet sebebiyleثُم  sonraونتُوبي  

tevbe edenler içindirقَِريٍب ِمن  yakındanلَِئكفَُأو  İşte onlar var 
yaتُوبي  tevbelerini kabul ederاللَّه  Allahِهملَيع  onların كَانو 
اللَّه Şüphesiz Allahاِليمع  Alîmاِكيمح  Hakim olandır 

17) Allah katında tevbe ancak cehalet sebebiyle kötülük 
işleyip sonra yakından tevbe edenler içindir. İşte onlar var 
ya Allah onların tevbelerini kabul eder. Şüphesiz Allah 
Alîm, Hakim olandır.  

  السيَئاِتişleye durup  ِللَِّذين يعملُونtevbe  التَّوبةdeğildirُ ولَيستْ
Kötülükleriتَّى ِإذَاح  geldiğindeرضح  hazırمهدَأح  birineُتوالْم  

ölümقَاَل  diyenlerleِإنِّي  Muhakkak ki benُتتُب  tevbe ettim 
الْآن şimdiلَا الَِّذينو  kiوتُونمي  ölenlerin مهو olarakكُفَّار  kafir 
لَِئكُأو İşte onlar var yaنَاتَدَأع  hazırladıkملَه  hazırladıkاذَابع  
azapاَأِليم  çok acıklı 

18) Kötülükleri işleye durup onlardan hazır birine ölüm 
geldiğinde: “Muhakkak ki ben şimdi tevbe ettim.” 
diyenlerle kafir olarak ölenlerinki tevbe değildir. İşte onlar 
var ya onlar için çok acıklı bir azap hazırladık. 
Rebî'den rivayette o şöyle diyor: Bu âyetlerin başı mü'minler, ortası 
münafıklar, sonu da kâfirler hakkında nazil olmuştur. Yani "Allah, ancak 
bilmeyerek kötülük işleyip de hemen tevbe edenlerin tevbesini kabul 
eder." mü'minler hakkında; "Kötülükleri işleyip dururken ölüm gelip 
çatınca işte şimdi gerçekten tevbe ettim, diyenlerin tevbesi kabul edilecek 
değildir" münafıklar hakkında; "Kâfirler olarak ölenlerin tevbesi kabul 
edilecek değildir" de kâfirler hakkında inmiştir.278  
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22) Ancak geçmişte olan müstesna babalarınızın 
nikahladığı kadınları nikahlamayın. Şüphesiz o kötü olan 
bir işti, bir çirkin davranıştı ve ne kötü bir yoldu. 
Câhiliye halkı Allah'ın (Kur'ân'da nikâhlanmasını) haram kıldıklarını 
haram sayarlardı. Bunun iki istisnası vardı: Ölen babalarının hanımı ve iki 
kızkardeşi aynı anda nikâhı altında bulundurmak. İşte âyet-i kerime bunlar 
hakkında nazil oldu.99 

  وبنَاتُكُمAnneleriniz  ُأمهاتُكُمsize كُم علَيharam kılındı حرمتْ
kızlarınızاتُكُمَأخَوو  kız kardeşlerinizاتُكُممعو  teyzeleriniz 
خَالَاتُكُمو halalarınızُنَاتبو  kızlarıالَْأِخ  erkek kardeşlerinizin 
 sizi anneleriniz اتُكُم وُأمهkız kardeşlerinizin  الُْأخِْتkızları وبنَاتُ

نَكُمعضاللَّاِتي َأر emzirenاتُكُمَأخَوو  kardeşlerinizِةاعضالر ِمن  süt 
 اللَّاِتي kendileriyle  ورباِئبكُمeşlerinizin  ِنساِئكُمanneleri وُأمهاتُ

وِركُمجِفي ح (zifafa) girdiğinizاِئكُمِنس ِمن  karılarınızdan اللَّاِتي 
ِبِهن خَلْتُمد himayelerinizde bulunan üvey kızlarınız لَم فَِإن 

 bir  فَلَا جنَاحonlarla ِبِهن (zifafa) دخَلْتُمgirmemişseniz تَكُونُوا
günah yokكُملَيع  üzerinizeلَاِئُلحو  eşleriنَاِئكُمَأب  oğullarınızın 

 almanız  بينbirden َأن تَجمعوا ve  وkendi öz ن َأصلَاِبكُمالَِّذين ِم
 ِإنgeçmişte olan   ما قَد سلَفmüstesnaَ  ِإلَّاiki kız kardeşi الُْأخْتَيِن

اللَّه Muhakkak ki Allahكَان  olandırاغَفُور  Ğafurاِحيمر  Rahim 
23) Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, 
teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız 
kardeşlerinizin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt 
kardeşleriniz, eşlerinizin anneleri, kendileriyle (zifafa) 
girdiğiniz karılarınızdan olup himayelerinizde bulunan üvey 
kızlarınız, -onlarla (zifafa) girmemişseniz üzerinize bir 
günah yok- kendi öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi 
birden almanız –geçmişte olan müstesna- size haram 
kılındı. Muhakkak ki Allah Ğafur, Rahim olandır. 
Sütanne, sütbaba (sütannenin çocuğunu doğurduğu ve bu doğumdan 
gelen sütü ile süt çocuğunu emzirdiği sırada evli bulunduğu kocası), 
sütkardeşler ve diğer bazı süthısımlannın -evlenmenin yasak olması 
bakımından- öz anne ve akraba gibi olmaları ilgili âyet ve hadislerle sabit 
olmuş, İslâm'a mahsus bir anlayış ve hükümdür. Çocuğun başka bir gıda 
ile beslenip gelişemediği bir çağında (ilk iki yaşında) onu emziren kadın, 
tıpkı doğuran ana gibi çocuğun hayatının idamesini sağlamakta yani Allah 
Teâlâ çocuğun hayatının devamına sütanneyi vasıta kılmaktadır. Bu 
bakımdan emziren kadın anne kabul edilmiş, onunla ve bir kısım 
yakınlarıyla emen çocuğun evlenmesi haram kılınmıştır. Yine bu 
sebepledir kî, bazı âlimlere göre ilk iki yaşı içinde bile çocuk sütten kesilir, 
başka gıdalarla beslenir hale gelirse bundan sonra -henüz iki yaş dolmadığı 
halde- emzirme haram kılıcı olmaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِتباس متدِإنْ أَرا وِقنطَار ناهدِإح متيآتٍج ووكَانَ زٍج موالَ زد
وكَيف ) 20(فَلَا تأْخذُوا ِمنه شيئًا أَتأْخذُونه بهتانا وِإثْما مِبينا 

تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم ِإلَى بعٍض وأَخذْنَ ِمنكُم ِميثَاقًا 
ا تنِكحوا ما نكَح آباؤكُم ِمن النساِء ِإلَّا ما قَد ولَ) 21(غَِليظًا 

حرمت علَيكُم ) 22(سلَف ِإنه كَانَ فَاِحشةً ومقْتا وساَء سِبيلًا 
أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخالَاتكُم وبنات الْأَِخ 

أُخِت وأُمهاتكُم اللَّاِتي أَرضعنكُم وأَخواتكُم ِمن وبنات الْ
 ِمن وِركُمجاللَّاِتي ِفي ح كُماِئببرو اِئكُمِنس اتهأُمِة واعضالر
ِنساِئكُم اللَّاِتي دخلْتم ِبِهن فَِإنْ لَم تكُونوا دخلْتم ِبِهن فَلَا 

لَيع احنوا جعمجأَنْ تو لَاِبكُمأَص ِمن الَِّذين اِئكُمنلَاِئلُ أَبحو كُم
  )23(بين الْأُختيِن ِإلَّا ما قَد سلَف ِإنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رِحيما 

ِإنو Şayetتُمدَأر  istersenizاَلدِتباس  yerine başka ٍجوز bir eş 
 onlardan  ِإحداهنvermiş olsanız da  وآتَيتُمbir eşin مكَان زوٍج

birineاِقنطَار  yüklerle malفَلَا تَْأخُذُوا  almayınِمنْه  ondanًئاشَي  
hiçbir şeyiَأتَْأخُذُونَه  Onu mi alacaksınız?تَانًاهب  iftira ederekو  

ve اِإثْم bir günah işleyerekِبينًام  apaçık 
20) Şayet bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz 
onlardan birine yüklerle mal vermiş olsanız da ondan hiçbir 
şeyi almayın. Onu iftira ederek ve apaçık bir günah 
işleyerek mi alacaksınız? 

  َأفْضىandolsun  وقَدOnu alırsınız ki  تَْأخُذُونَهnasıl وكَيفَ
kaldınızكُمضعب  siz birinizleٍضعِإلَى ب biri و ve َأخَذْن aldılar 

ِمنْكُم onlar sizdenِميثَاقًا  kesin sözغَِليظًا  çok sağlam 
21) Onu nasıl alırsınız ki andolsun siz birbirinizle tenhada 
kaldınız ve onlar sizden çok sağlam kesin söz aldılar. 
(*)İslâm'dan önce, kadının kusuru bulunmadığı halde ondan ayrılmak ve 
bir başka kadınla evlenmek isteyen erkekler bir yolunu bulup ödedikleri 
mehri4e geri almak isterlerdi. Bu durumda kadın hem eşini, yuvasını ve 
maişetini hem de bir süre geçimine medar olacak menlini kaybetmiş 
olurdu. Erkeklerin bu amaçlarına ulaşabilmek için kullandıkları yollardan 
biri de kadına iftira atmak, onu birtakım kötü huy ve davranışlar İçinde 
göstermekti. Kadınlar bu tehdit karşısında yılar, böyle bir lekeden 
kurtulabilmek için mehirlerini geri vermeye razı olurlardı. İslâm, bu 
zalimce davranışları yasaklamış, evlenme akdini "ağır sorumluluklar 
yükleyen bir ahid, sapasağlam bir sözleşme" olarak nitelemiş, evlilik birliği 
içinde geçen güzel günlerin hâtırasını kirletmenin çirkinliğine işaret 
etmiştir. 

  آباُؤكُمnikahladığı  ما نَكَحnikahlamayın ولَا تَنِكحوا
babalarınızınاِءالنِّس ِمن  kadınlarıِإلَّا  Ancak müstesna ا قَدم 

 kötü olan  فَاِحشَةiştiً  كَانŞüphesiz o  ِإنَّهgeçmişte olan سلَفَ
 bir yoldu  سِبيلًاne kötü  وساءbir çirkin davranıştı ومقْتًا
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والْمحصنات ِمن النساِء ِإلَّا ما ملَكَت أَيمانكُم ِكتاب اللَِّه 
ِنني علَيكُم وأُِحلَّ لَكُم ما وراَء ذَِلكُم أَنْ تبتغوا ِبأَمواِلكُم محِص

غَير مساِفِحني فَما استمتعتم ِبِه ِمنهن فَآتوهن أُجورهن فَِريضةً 
 ِة ِإنَّ اللَّهِد الْفَِريضعب ِبِه ِمن متياضرا تِفيم كُملَيع احنلَا جو

ا أَنْ ينِكح ومن لَم يستِطع ِمنكُم طَولً) 24(كَانَ عِليما حِكيما 
 اِتكُميفَت ِمن كُمانمأَي لَكَتا مم اِت فَِمنِمنؤاِت الْمنصحالْم
 نوهٍض فَانِكحعب ِمن كُمضعب اِنكُمِبِإمي لَمأَع اللَّهاِت وِمنؤالْم

 غَير ِبِإذِْن أهِلِهن وآتوهن أُجورهن ِبالْمعروِف محصناٍت
مساِفحاٍت ولَا متِخذَاِت أَخداٍن فَِإذَا أُحِصن فَِإنْ أَتين ِبفَاِحشٍة 
 نِلم ذَاِب ذَِلكالْع اِت ِمننصحلَى الْما عم فِنص ِهنلَيفَع
 ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ريوا خِبرصأَنْ تو كُمِمن تنالْع ِشيخ

)25 ( ِلكُمقَب ِمن الَِّذين ننس كُمِديهيو لَكُم نيبِلي اللَّه ِريدي
 ِكيمح ِليمع اللَّهو كُملَيع وبتي26(و(  

25)Ve içinizden, hür, inanmış kadınları nikahlamaya gücü 
yetmeyen kimseler, inanmış erlerin sahip oldukları 
cariyeleri alsın ve Allah, sizin inancınızı çok iyi bilir. 
Hepiniz de birsiniz, birbirinizden türediniz. Kötülükte 
bulunmayan, gizli dost edinmeyen namuslu cariyeleri, 
sahiplerinin izniyle alın, ücretlerini de örfe uygun olarak 
güzellikle verin, onlar evlendikten sonra kötülükte 
bulundukları zaman cezaları, hür kadınların cezasının 
yarısıdır. Bu, içinizden zinâ etmekten korkanlara bir 
ruhsattır, fakat sabretmeniz size daha hayırlıdır ve Allah, 
suçları tamamıyla örter, rahîmdir. 
(*)Burada câriye olmayan kadınlar için kullanılan muhsan vasfı, "hür" 
mânasında, cariyeler için kullanılanı ise "iffetli, namuslu" mânasındadir. 
Müminler hür ve müslüman kadınlarla evlenebilmek için gerekli bulunan 
maddî güce sahip olmazlarsa daha az bir masrafla câriye 
nikahlayabiliyorlardı. Eşin hem gayri muslim hem de câriye olması ondan 
doğacak çocukları daha ziyade olumsuz etkileyeceği için hiç değilse 
mümin olması istenmiştir.  

ِريدي isterاللَّه  Allahنيبِلي  açıklamakلَكُم  size و ve كُمِديهي 
yollarını göstermekنَنس  yollarınıِلكُمقَب ِمن الَِّذين  sizden 

öncekilerinو  ve تُوبي tövbeniziكُملَيع  kabul etmekو  ve اللَّه 
Allahِليمع  her şeyi bilirِكيمح  hüküm ve hikmet sahibidir 

26) Allah, size açıklamak ve size, sizden öncekilerin 
yollarını göstermek ve tövbenizi kabul etmek ister ve Allah, 
her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. 
(*)"... Öncekilerin yolların..”dan maksat, Allah Teâlâ'nın Hz. Âdem'den 
itibaren gönderdiği peygamberlerin, ümmetlerine gösterdikleri yollar, 
bildirdikleri inanış ve yaşayış bütünüdür. Tevhid temeline oturan bu dinî 
inanış ve yaşayışın önemli bir kısmı evrenseldir, bütün zaman ve 
mekânlarda geçerlidir; geri kalan kısmında ise amaç (makasıd) birliği 
vardır. Bu sebepledir ki Hz. İsâ, "Mûsâ şeriatını kaldırmak için değil, 
uygulamak ve tamamlamak için geldiğini" bildirmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veُنَاتصحالْم  evli olanlar daاِءالنِّس ِمن  kadınlardanِإلَّا  
müstesnaْلَكَتا مم  sahip olduğuانُكُممَأي  Sağ ellerinizinِكتَاب  
yazdığıdırاللَِّه  Allah’ınكُملَيع  Bu sizeُأِحلَّ و helal kılındıلَكُم  

sizeاءرا وم  dışındakilerذَِلكُم  Bunlarınتَغُواتَب َأن  istemeniz 
اِلكُموِبَأم mallarınızlaِصِنينحم  iffetli olupرغَي  etmedenاِفِحينسم  
zina افَم kendisiyleتُمتَعتَماس  faydalandığınızdaِبِه  onlardan 

 bir  فَِريضةücretlerini verinً  ُأجورهنverin  فَآتُوهنonlara نْهنِم
farz olarakنَاحلَا جو  bir günah yokturكُملَيع  sizeاِفيم  

anlaştığınız şey hususundaتُمياضتَر  Takdir edilen şeydenِبِه  
kendisinde karşılıklıِدعب ِمن  sonraَِة الْفِريضkendisinde 
karşılıklı anlaştığınızِإن  Muhakkak kiاللَّه  Allahكَان  olandır 

 Hakim  حِكيماAlîm عِليما
24)Ve sağ ellerinizin sahip olduğu müstesna kadınlardan 
evli olanlar da. Bu Allah’ın size yazdığıdır. Bunların 
dışındakiler –iffetli olup zina etmeden- mallarınızla 
istemeniz için size helal kılındı. O halde onlardan 
kendisiyle faydalandığınızda onlara bir farz olarak 
ücretlerini verin. Takdir edilen şeyden sonra kendisinde 
karşılıklı anlaştığınız şey hususunda size bir günah yoktur. 
Muhakkak ki Allah Alîm, Hakim olandır. 
(*)Bu âyette geçen muhsanât, muhsınîn kelimeleri "menetmek, 
engellemek" mânasına gelen ihsan masdarından gelmektedir. Âyetlerde 
ihsan kelimesi kadınlar için "evli olmak", "iffetli olmak" ve "hür olmak" 
mânalarında kullanılmıştır. Her üç durum da kadını, zinadan koruduğu 
için bu mânalar, kökteki "engellemek" manasıyla ilgili bulunmaktadır. 
Hangi âyette bu üç mânadan hangisinin kastedildiği karinelerle 
bilinecektir. 
Evlenme mânileri sayılırken zikredilen "muhsan kadınlar"dan maksat evli 
kadınlardır. Bu âyetle -Câhiliyye devrinde bazı durumlarda caiz görülen- 
birden fazla erkekle evli olma âdeti kaldırılmış, bir kadının ancak bir 
erkeğin nikâhı altında bulunabileceği ve yalnızca onunla kan-koca hayatı 
yaşayabileceği hükmü getirilmiştir; yani İslâm'da çok kocalılık caiz 
değildir. 

و Veنم  kimselerتَِطعسي لَم  gücü yetmeyenِمنْكُم  İçinizden 
 الْمْؤِمنَاِت kadınları الْمحصنَاِت nikahlamaya  َأن ينِكحhür طَولًا

inanmışْلَكَتا مم فَِمن  sahip olduklarıانُكُممَأي  cariyeleri alsın ِمن 
اِتكُمفَتَي erlerinْؤِمنَاِتالْم  inanmışو  ve اللَّه Allahلَمَأع  çok iyi bilir 
اِنكُمِبِإيم sizin inancınızıكُمضعب  Hepiniz de birsinizٍضعب ِمن  

birbirinizden türedinizنوهفَانِكح  alınِبِإذِْن  izniyleِلِهنأه  
sahiplerininنآتُوهو  güzellikle verinنهورُأج  ücretlerini de 

غَيرnamuslu cariyeleri    محصنَاٍتörfe uygun olarak ِبالْمعروِف
 bulunmayan  ولَا متَِّخذَاِتKötülükte bulunmayan مساِفحاٍت
 bulundukları نُأحِص zaman فَِإذَا gizli dost edinmeyen َأخْداٍن

نَأتَي فَِإن evlendikten sonra ِبفَاِحشٍَة kötülükteِهنلَيفَع  cezaları 
  ِمن الْعذَاِبhür kadınların  ما علَى الْمحصنَاِتyarısıdır ِنصفُ

cezasınınذَِلك  Buنِلم  bir ruhsattırخَِشي  korkanlaraَنَتالْع  
zinâ etmektenِْمن كُم içinizdenَأنو  fakatواِبرتَص  sabretmeniz 

رخَي daha hayırlıdırلَكُم  sizeو  ve اللَّه Allahغَفُور  suçları 
tamamıyla örterِحيمر  rahîmdir 
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و Ve نم kimْلفْعي  işi işlerseذَِلك  buانًاودع  haddini aşarak 
  وateşe  نَاراonu sokarız  نُصِليِهsonra  فَسوفzulmedipَ وظُلْما

ve ذَِلك كَان buلَى اللَِّهع  Allah'aاِسيري  pek kolaydır 
30) Ve kim haddini aşarak zulmedip bu işi işlerse sonra onu 
ateşe sokarız ve bu, Allah'a pek kolaydır.  
(*)Bâzı sebep ve bahanelerle insan haklarına el uzatmanın, meşru alım-
satım dışında halkı sömürmenin zulüm olduğu, düzensizlik ve dengesizlik 
doğuracağı belirtildi. Allah'a inananların bu tür kirli işlere girmemeleri; 
imân, vicdan ve sağlam akılla bağdaşmıyan yollara baş vurmamaları tenbih 
edildi 

ِإن Eğerواتَِنبتَج  kaçınırsanızاِئركَب  büyük günahlardanنوا تُنْهم  
Nehyedildiğinizنْهع oُن كَفِّر örterizنْكُمع sizin َئاِتكُميس  

suçlarınızıو  ve ِخلْكُمنُد sizi ulaştırırızخَلًادم  şerefli bir mevkiye 
 büyük كَِريما

31) Eğer nehyedildiğiniz o büyük günahlardan kaçınırsanız 
sizin suçlarınızı örteriz ve sizi büyük, şerefli bir mevkiye 
ulaştırırız.  

 Allah'ın  اللَّهüstün etmesine  ما فَضَلhaset etmeyin ولَا تَتَمنَّوا
كُمضعِبِه ب bâzılarınızıٍضعلَى بع  bir kısmınızaاِلجِللر  

Erkeklerinنَِصيب  payları varاِمم  kendiواباكْتَس  
kazançlarındanاِءِللنِّسو  kadınların daنَِصيب  payları varاِمم  

kendiنباكْتَس  kazançlarındanَألُوااسو  dileyinاللَّه  Allah'tan ِمن 
 her  كَان ِبكُلAllahِّ  اللَّهçünkü şüphe yok ki  ِإنlütfünü فَضِلِه
 tamamıyla bilir  عِليماşeyi شَيٍء

32) Allah'ın, bâzılarınızı bir kısmınıza üstün etmesine haset 
etmeyin. Erkeklerin, kendi kazançlarından payları var, 
kadınların da kendi kazançlarından payları var. Allah'tan, 
lütfunu dileyin, çünkü şüphe yok ki Allah her şeyi 
tamamıyla bilir.  
Tirmizî, Ümmü Seleme'den şöyle dediğini rivayet eder: Erkekler gazaya 
gidiyor, kadınlar gazaya gidemiyor ve biz mirasın (erkek hissesinin) 
yansım alıyoruz. Bunun üzerine yüce Allah: "Allah'ın kendisiyle kiminizi 
kiminize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin" buyruğunu indirdi.100 

 mîrasçı olacak erkek ve  مواِليtâyin ettik  جعلْنَاHer وِلكُلٍّ
kadınlarıكا تَرِمم  bıraktıkları mallaraاِناِلدالْو  Ana ve babayla 
ونبالَْأقْرو yakınların bıraktıklarıْتقَدع الَِّذينو  ahitleştiğiniz 
انُكُممَأي Kendileriyleمفَآتُوه  kişilere de verinنَِص مهيب paylarınıِإن  

şüphe yok kiاللَّه  Allahِّلَى كُلع كَان  herٍءشَي  şeyiاشَِهيد  görür 
33) Her Anne ve babaya yakınların bıraktıkları mallara 
mîrasçı olacak erkek ve kadınları tâyin ettik. Kendileriyle 
ahitleştiğiniz kişilere de paylarını verin, şüphe yok ki Allah 
her şeyi görür. 
(*)Burada "vârisler" diye tercüme edilen kelime mevâlî'dir. Bunun tekili 
olan mevlâ "kişinin yakını, doğumdan akrabası" mânasına da gelmektedir. 
Ana ve babanın geride bıraktığı böyle akraba arasında amcalar, dedeler, 
dayılar... vardır. Bu akrabanın da oğul ve torunları "akraba"nın 
mevâlîsidir. Kan hısımlarının vâris olmaları bu âyete göre genel 
hükümdür. Eğer miras âyetinde zikredilen vârisler bulunmazsa veya 
bunlar hisselerini aldıktan sonra artan miras varsa, müctehidlerin 
çoğunluğuna göre, yakından uzağa doğru baba tarafından akrabaya 
(asabe) ve bazı müctehidlere göre ana tarafından akrabaya (zevi'l-erhâm) 
verilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أَنْ واللَّه يِريد أَنْ يتوب علَيكُم ويِريد الَِّذين يتِبعونَ الشهواِت
يِريد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم وخِلق ) 27(تِميلُوا ميلًا عِظيما 

ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم ) 28(الِْإنسانُ ضِعيفًا 
لَا تو كُماٍض ِمنرت نةً عاركُونَ ِتجاِطِل ِإلَّا أَنْ تِبالْب كُمنيلُوا بقْت

ومن يفْعلْ ذَِلك ) 29(أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم رِحيما 
عدوانا وظُلْما فَسوف نصِليِه نارا وكَانَ ذَِلك علَى اللَِّه يِسريا 

م ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُ) 30(
ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه ِبِه ) 31(وندِخلْكُم مدخلًا كَِرميا 

بعضكُم علَى بعٍض ِللرجاِل نِصيب ِمما اكْتسبوا وِللنساِء 
نِصيب ِمما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه ِمن فَضِلِه ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُلِّ 

يا شِليماِن ) 32(ٍء عاِلدالْو كرا تِمم اِليوا ملْنعِلكُلٍّ جو
 ِإنَّ اللَّه مهِصيبن موهفَآت كُمانمأَي تقَدع الَِّذينونَ وبالْأَقْرو

  )33(كَانَ علَى كُلِّ شيٍء شِهيدا 
و Veاللَّه  Allahِريدي  dilerتُوبي َأن  tövbeniziكُملَيع  kabul 

etmeyiِريديو  isterlerونتَِّبعي الَِّذين  uyanlarsaاِتوالشَّه  
şehvetlerineتَِميلُوا َأن  sizin sapmanızıلًايم  doğru yoldan 

 bütünüyle عِظيما
27) Ve Allah, tövbenizi kabul etmeyi diler, şehvetlerine 
uyanlarsa, sizin doğru yoldan bütünüyle sapmanızı isterler. 
Mecûsiler kız kardeşlerle, kız ve erkek kardeşlerin kızlarıyla evlenmeyi 
helâl sayarlardı. Allah Tealâ bunların nikâhını haram kılınca "Teyze ve 
hala'yı nikahlamanız haram iken onların kızlarını nikâhlamayı helâl 
görüyorsunuz. O halde kız ve erkek kardeşlerin kızlarının nikâhlanmasını 
da helâl görün." dediler de bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.279  

ِريدي dilerاللَّه  Allahَخَفِّفي َأن  hafifletmeyiنْكُمع  size و ve َخُِلق 
zâten de yaratılmıştırالِْإنس ان insanِعيفًاض  zayıf olarak 

28) Allah, size hafifletmeyi diler ve insan, zâten de zayıf 
olarak yaratılmıştır.  

  َأموالَكُمyemeyin  لَا تَْأكُلُواinananlar  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
mallarınızıنَكُميب  aranızdaاِطِلِبالْب  haksız yereَّا ِإل ancakتَكُون َأن  
karşılıklı ًةارِتج yapılan alış-veriş başkaاٍضتَر نع  bir 

uzlaşmaylaِمنْكُم  birbirinizleو  ve لَا تَقْتُلُوا öldürmeyinكُمَأنفُس  
birbiriniziِإن  şüphe yok kiاللَّه  Allahِبكُم كَان  sizeاِحيمر  
rahîmdir 

29) Ey inananlar, aranızda, mallarınızı haksız yere yemeyin, 
ancak birbirinizle karşılıklı bir uzlaşmayla yapılan alışveriş 
başka ve birbirinizi öldürmeyin, şüphe yok ki Allah, size 
rahîmdir.  
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 الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء ِبما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعٍض
وِبما أَنفَقُوا ِمن أَمواِلِهم فَالصاِلحات قَاِنتات حاِفظَات ِللْغيِب 
 نوهرجاهو نفَِعظُوه نهوزشافُونَ نخاللَّاِتي تو ِفظَ اللَّها حِبم
يلًا ِفي الْمضاِجِع واضِربوهن فَِإنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيِهن سِب

وِإنْ ِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما فَابعثُوا ) 34(ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليا كَِبريا 
 اللَّه فِّقوا يلَاحا ِإصِريدا ِإنْ يِلهأَه ا ِمنكَمحِلِه وأَه ا ِمنكَمح

لَّه ولَا واعبدوا ال) 35(بينهما ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليما خِبريا 
تشِركُوا ِبِه شيئًا وِبالْواِلديِن ِإحسانا وِبِذي الْقُربى والْيتامى 
والْمساِكِني والْجاِر ِذي الْقُربى والْجاِر الْجنِب والصاِحِب 

ب من ِبالْجنِب وابِن السِبيِل وما ملَكَت أَيمانكُم ِإنَّ اللَّه لَا يِح
الَِّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس ) 36(كَانَ مختالًا فَخورا 

 ا ِللْكَاِفِرينندتأَعِلِه وفَض ِمن اللَّه ماها آتونَ ممكْتيِل وخِبالْب
  )37(عذَابا مِهينا 

  ِبِهşirk koşmayın  ولَا تُشِْركُواAllah’a  اللَّهibadet edin واعبدوا
O’naًئاشَي  hiçbir şeyiِنياِلدِبالْوو  Ana babayaانًاسِإح  iyilik edin 

 yoksullara  والْمساِكيِنyetimlere  والْيتَامىakrabaya وِبِذي الْقُربى
 uzak الْجنُِب komşuya والْجاِر yakın الْقُربى  ِذي,komşuya والْجاِر

  السِبيِلkalmışa  وابِنyanınızdaki  ِبالْجنِْبarkadaşa صاِحِبوال
yoldaو  ve ْلَكَتا مم sahip olduğu kimselere deانُكُممَأي  sağ 

ellerinizinِإن  Muhakkak kiاللَّه  Allahِحبلَا ي  sevmezنم  
kimseyiخْتَالًام كَان  böbürlenenافَخُور  kibirli 

36) Allah’a ibadet edin O’na hiçbir şeyi şirk koşmayın. Ana 
babaya iyilik edin; akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın 
komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda 
kalmışa ve sağ ellerinizin sahip olduğu kimselere de... 
Muhakkak ki Allah kibirli, böbürlenen kimseyi sevmez. 

الَِّذين Onlarخَلُونبي  cimrilik ederlerو  ve ونرْأمي emrederler 
النَّاس insanlaraخِْلِبالْب  cimrilikونكْتُميو  gizlerlerام  şeyiمآتَاه  

kendilerine verdiğiاللَّه  Allah’ınِلِهفَض ِمن  lütfundanَنتَدَأعا و 
Doğrusu biz hazırladıkِللْكَاِفِرين  kafirler içinاذَابع  bir azap 

 alçaltıcı مِهينًا
37) Onlar cimrilik ederler ve insanlara cimrilikle emrederler. 
Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği şeyi gizlerler. 
Doğrusu biz o kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. 
İbn Abbâs'tan rivayete göre o şöyle demiştir: Ka'b ibnu'l-Eşref in dostu 
ve antlaşmalısı Kerdem ibn Zeyd, Usâme ibn Habîb, Nâfi' ibn Ebî Râfi, 
Bahrî ibn Amr, Huy ey ibn Ahtab ve Rifâa ibn Zeyd ibn Tâbut adlı 
yahudiler, Hz. Peygamber (a.s)'ın ashabından Ensardan bazılarına gelir, 
onlara öğüt verir bir havaya girerek: "Mallarınızı böyle infak etmeyin. Bu 
mallarınızın tükenerek fakirleşmenizden korkarız. Bu kadar hızlı ve çok 
sadaka dağıtmayın. Yarın neler olacağını bilemezsiniz" derlerdi. Allah 
Tealâ bunun üzerine bu âyet-i kerimeyi indirdi.101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bu  ِبماkadınları  علَى النِّساِء kavvam  قَوامونErkekler الرجاُل
 bazılarını  بعضهمAllah’ın  اللَّهfazilet kılmış olmasından فَضَل
 infak  َأنفَقُواböyledir  وِبماbazılarına  بعٍضüstün علَى

etmelerinden dolayıاِلِهموَأم ِمن  erkeklerin mallarından 
  حاِفظَاتitaatlı olanٌ  قَاِنتَاتİyi kadınlarٌ فَالصاِلحاتُ

koruyanlardırِبِللْغَي  gizli olanıاِبم  kendileri deَِفظح  
korumasıylaاللَّه  Allah’ınاللَّاِتيو  ettiğiniz kadınlaraتَخَافُون  

endişe نهنُشُوز Serkeşliklerindenنفَِعظُوه  öğüt verin 
نوهرجاهو yalnız bırakınْاِجِع ِفي الضم kendilerini yataklarında 
نوهِرباضو nihayet) dövünفَِإن  Eğerنَكُمَأطَع  size itaat 
ederlerseغُوافَلَا تَب  artık aramayınِهنلَيع  aleyhlerineِبيلًاس  yol 

ِإن Şüphe yok kiاللَّه  Allahاِليع كَان  Aliyy’dirاكَِبير  Kebir’dir 
34) Erkekler kadınları kavvam (gözetmekle yükümlüdür). 
Bu, Allah’ın bazılarını bazılarına üstün, fazilet kılmış 
olmasından ve erkeklerin mallarından infak etmelerinden 
dolayı böyledir. İyi kadınlar itaatlı olan, Allah’ın 
korumasıyla kendileri de gizli olanı koruyanlardır. 
Serkeşliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin; 
kendilerini yataklarında yalnız bırakın; (nihayet) dövün. 
Eğer size itaat ederlerse, artık aleyhlerine yol aramayın. 
Şüphe yok ki Allah Aliyy’dir, Kebir’dir. 
Katâde'den rivayette o şöyle diyor: Bize Hasen rivayet etti ki Hz. 
Peygamber (a.s) zamanında bir adam karısına bir tokat atmış, kadın da 
Hz. Peygamber (a.s)'e gelerek kocasının bu davranışını şikâyet etmiş. Hz. 
Peygamber (a.s) kocası hakkında kısas yapmak istemiş de Allah Tealâ bu 
âyet-i kerimeyi indirmiş. Kadını çağırıp bu âyet-i kerimeyi okuyan Hz. 
Peygamber (a.s): "Sen bir şey diledin ama Allah da ondan başkasını diledi 
ve Allah'ın dilediği en hayırlıdır" buyurmuş.280 

ِإنو Eğerِخفْتُم  korkarsanızَِشقَاق  açılmasındanِنِهيا بم 
aralarınınثُواعفَاب  o zaman gönderinاكَمح  bir hakemِلِهَأه ِمن  

erkeğin ailesindenاكَمحو  bir hakem gönderinاِلهَأه ِمن  
kadının ailesindenاِريدي ِإن  isterlerseالَاحِإص  Her ikisi de 

aralarının düzelmesiniْفِّقوي  bulurاللَّه  Allah daامنَهيب  
aralarınıِإن  Şüphesiz kiاللَّه  Allahاِليمع كَان  Alim’dirاخَِبير  

Habir’dir  
35) Eğer aralarının açılmasından korkarsanız, o zaman 
erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem 
gönderin. Her ikisi de aralarının düzelmesini isterlerse, 
Allah da aralarını bulur. Şüphesiz ki Allah Alim’dir, 
Habir’dir. 
(*)Ailede huzur ve düzeni bozan kişi, taraflardan sadece birisi olduğunda 
"nüşûz"dan söz edilir. Aile düzeni iki tarafın karşılıklı 
anlaşmazlıklarından, hukuk ihlâlinden ve geçimsizlik çıkarmalarından ileri 
geliyorsa ve bu durum uzayıp gittiği için ayrılmaları, ailenin dağılması 
ihtimali ortaya çıkarsa "şîkâk" hali gerçekleşmiş olur. Bu durumda 
Kur'ân-ı Kerîm'in gösterdiği yol, teklif ettiği çözüm usulü "anlaşmazlığın 
hakemlere götürülmesidir. 
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  ُأمٍةHer  ِمن كُلgetirdiğimizِّ  ِجْئنَاzaman  ِإذَا?nasıl olacak فَكَيفَ
ümmettenِبشَِهيٍد  birer şahitِجْئنَاو  getirdiğimizِبك  seni deلَىع  

üzerineُؤلَاِءه  onlarاشَِهيد  bir şahit olarak 
41) Her ümmetten birer şahit getirdiğimiz seni de onlar 
üzerine bir şahit olarak getirdiğimiz zaman nasıl olacak? 
(*)Kendilerine hak din ve peygamber gönderilen her ümmetin şahidi 
peygamberi olacaktır. Kıyamette Allah Teâlâ ümmetleri toplayacak, 
hesaba çekecek, peygamberlerini de şahit tutacaktır. İyi ahlâkı 
tamamlamak için gönderilmiş, bütün hak dinlerin değişmez esaslarını son 
olarak aydınlığa çıkarmış ve uygulamış, insanlığa kıyamete kadar sürecek 
bir din ve nizam getirmiş olan hâtemü'l-enbiyâ da bütün peygamberlerin 
şahidi olacaktır. Çünkü o, diğerlerinin getirip tebliğ ettiklerini ve daha 
fazlasını bilmektedir. 

 asi  وعصواKafirler  الَِّذين كَفَرواarzu ederler  يودo gün يومِئٍذ
olanlarوَلسالر  resuleىوتُس لَو  bir olmayıْال ِبِهم ضَأر yerleو  

ve ونكْتُملَا ي gizleyemezlerاللَّه  Allah’tanِديثًاح  hiçbir haber de 
42) Kafirler ve resule asi olanlar o gün yerle bir olmayı arzu 
ederler ve Allah’tan hiçbir haber de gizleyemezler. 

  الصلَاةyaklaşmayınَ ا تَقْربوا لiman edenlerَ  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
namazaَأنْتُمو  Sizlerىكَارس  sarhoş ikenتَّىح  kadarوالَمتَع  

bilinceyeام  neتَقُولُون  dediğiniziانُبلَا جو  cünüp iken deِإلَّا  
müstesnaاِبِريع  olmanızِبيٍلس  yolculuktaتَّىح  kadarتَغْتَِسلُوا  

gusledinceyeِإنو  Eğerكُنتُم  isenizىضرم  hasta olmuşsanızَأو  
veyaفٍَرلَى سع  yolculuktaَأو  yahutاءج  gelmişseدَأح  biriniz 
ِمنْكُم sizdenالْغَاِئِط ِمن  ihtiyaç yolundanَأو  ya daتُمسلَام  

dokunup daاءالنِّس  kadınlaraواتَِجد فَلَم  bulamamışsanızاءم  su 
  فَامسحواtemiz  طَيباtoprakla  صِعيداteyemmüm edin فَتَيمموا
sürünوِهكُمجِبو  yüzlerinizleو  ve ِديكُمَأي ellerinizeِإن  

Muhakkak kiاللَّه  Allahكَان  olandırافُوع  Afuvvاغَفُور  Ğafur 
43) Ey iman edenler! Sizler sarhoş iken ne dediğinizi 
bilinceye kadar cünüp102 iken de –yolculukta olmanız 
müstesna- gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer 
hasta olmuşsanız veya yolculukta iseniz yahut sizden 
biriniz ihtiyaç yolundan gelmişse yada kadınlara dokunup 
da su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm103 edin ve 
yüzlerinizle ellerinize sürün. Muhakkak ki Allah Afuvv (af 
eden), Ğafur (günahları örten) olandır... 
Araplar'ın hartır ismini verdikleri "şarap" İslâm'dan sonra hemen 
yasaklanmamıştı, bu sebeple daha önce şarap içmeye alışmış bulunan 
müslümanlar da onu içerler ve sarhoş olurlardı. Hicretin başlarında "Sana 
içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Bu ikisinde insanlar için büyük zarar 
(ism) ve bazı faydalar vardır; zararları da faydalarından büyüktür" 
mealindeki âyet gelince sahabeden bazıları âyette geçen ism kelimesine 
"zarar, kötülük, eziyet" mânası vererek "Biz onu ism için değil, 
faydalarından dolayı içiyoruz" dediler ve içmeye devam ettiler. Ancak bu 
âyet şarap ve benzeri sarhoşluk veren içkilerin yakında yasaklanacağına 
işaret ediyor, içenleri psikolojik olarak bunu bırakmaya hazırlıyordu.  
Teyemmüm âyeti hicretten sonra 6. yılda Müreysî seferinde gelmiştir. Bu 
seferde Hz. Âişe'nin bir gerdanlığı kaybolmuş, aramak için vakit 
harcanmış, suyun bulunduğu menzile ulaşma imkânı kalmamıştı. Abdest 
almak için su bulamayan halkın, durumu Hz. Ebû Bekir'e şikâyet etmesi 
üzerine o da gelmiş kızı Âişe'ye çıkışmıştı. Bu sırada Hz. Peygamber onun 
dizine başını koymuş istirahat etmekte iken teyemmüm âyeti geldi.104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِرئَاَء الناِس ولَا يؤِمنونَ ِباللَِّه ولَا ِبالْيوِم 
وماذَا ) 38(الْآِخِر ومن يكُن الشيطَانُ لَه قَِرينا فَساَء قَِرينا 

وا ِباللَِّه ونآم لَو ِهملَيع اللَّه مقَهزا رأَنفَقُوا ِممِم الْآِخِر ووالْي
ِإنَّ اللَّه لَا يظِْلم ِمثْقَالَ ذَرٍة وِإنْ ) 39(وكَانَ اللَّه ِبِهم عِليما 

فَكَيف ) 40(تكُن حسنةً يضاِعفْها ويؤِت ِمن لَدنه أَجرا عِظيما 
مٍة ِبشِهيٍد وِجئْنا ِبك علَى هؤلَاِء شِهيدا ِإذَا ِجئْنا ِمن كُلِّ أُ

)41 ( ى ِبِهموست ولَ لَوسا الروصعوا وكَفَر الَِّذين دوِئٍذ يموي
ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا ) 42(الْأَرض ولَا يكْتمونَ اللَّه حِديثًا 

متأَنلَاةَ ووا الصبقْرا تبنلَا جقُولُونَ وا توا ملَمعى تتى حكَارس 
ِإلَّا عاِبِري سِبيٍل حتى تغتِسلُوا وِإنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفٍَر 
أَو جاَء أَحد ِمنكُم ِمن الْغاِئِط أَو لَامستم النساَء فَلَم تِجدوا 

ِعيدوا صممياًء فَتم ِإنَّ اللَّه ِديكُمأَيو وِهكُمجوا ِبوحسا فَامبا طَي
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين أُوتوا نِصيبا ِمن ) 43(كَانَ عفُوا غَفُورا 

  )44(الِْكتاِب يشترونَ الضلَالَةَ ويِريدونَ أَنْ تِضلُّوا السِبيلَ 
الَِّذينو Onlarنِفقُوني  infak ederlerمالَهوَأم  mallarınıِرَئاء  

gösteriş içinالنَّاِس  insanlaraو  ve ْؤِمنُونلَا ي iman etmezler 
 kimse  ومنahiret  الْآِخِرgününe de  ولَا ِبالْيوِمAllah’a da ِباللَِّه
كُني olduğuطَانالشَّي  Şeytanınلَه kendisineقَِرينًا  arkadaş اءفَس 

ne kötüقَِرينًا  arkadaştır 
38) Onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler ve 
Allah’a da ahiret gününe de iman etmezler. Şeytanın 
kendisine arkadaş olduğu kimse ne kötü arkadaştır. 

  ِباللَِّهiman edip  آمنُواetselerdi  علَيِهم لَوne olurdu? وماذَا
Allah’aو  ve ِموالْي gününeالْآِخِر  ahiretَأنفَقُواو  infakاِمم  

kendileriniمقَهزر  rızıklandırdığıاللَّه  Allah’ınكَانو  olandırاللَّه  
Allahِبِهم  onlarıاِليمع  hakkıyla bilmekte  

39) Allah’a ve ahiret gününe iman edip Allah’ın kendilerini 
rızıklandırdığı şeylerden infak etselerdi onlara ne olurdu? 
Allah onları hakkıyla bilmekte olandır. 
36-39, Buradan itibaren yedi âyette, sûrenin ana konulan arasında 
bulunan cemiyet düzeni, bu düzenin harcı durumundaki yapıcı sosyal 
ilişkiler, yakından uzağa doğru insanlara iyi davranmak, maddî ve manevî 
yardımda bulunmak, bunları gösteriş için değil, sırf Allah nzâsı için 
yapmak ve böylece cemiyet halinde dünya hayatını yaşarken de bir Allah'a 
kulluğu gerçekleştirmek tavsiye ve teşvik edilmektedir. Allah'a başkasını 
ortak koşmak (şirk) birisi inançta, diğeri amelde ve davranışta olmak 
üzere iki çeşittir. İnançta şirk, Allah'tan başka bir varlığın tanrı olduğuna 
veya Allah'a mahsus sıfatlardan bir kısmını taşıdığına inanmakla olur. 
Amelde şirk ise ibadeti ve kulluğu Allah'a tahsis edip, yalnız O'nun için 
yapacak yerde başka varlıkları da O'na ortak kılmakla gerçekleşir. Bu 
âyetlerde kınanan kibir, cimrilik, gösteriş yapma duygu ve eylemlerinde iki 
çeşit şirkin de izleri vardır.  

ِإن Muhakkak kiاللَّه  Allahظِْلملَا ي  zulmetmezِمثْقَاَل  kadarٍةذَر  
zerreتَكُن ِإنو  olursaًنَةسح  Bir iyilikااِعفْهضي  katlarو  ve ْؤِتي 
verirنْهلَد ِمن  katındanارَأج  bir ecir verirاِظيمع  çok büyük 

40) Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Bir iyilik 
olursa onu katlar ve katından çok büyük bir ecir verir.  
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) 45(للَّه أَعلَم ِبأَعداِئكُم وكَفَى ِباللَِّه وِليا وكَفَى ِباللَِّه نِصريا وا
ِمن الَِّذين هادوا يحرفُونَ الْكَِلم عن مواِضِعِه ويقُولُونَ سِمعنا 

طَعو ِتِهما ِبأَلِْسنا لَياِعنرٍع ومسم رغَي عماسا ونيصعا ِفي ون
الديِن ولَو أَنهم قَالُوا سِمعنا وأَطَعنا واسمع وانظُرنا لَكَانَ خيرا 

) 46(لَهم وأَقْوم ولَِكن لَعنهم اللَّه ِبكُفِْرِهم فَلَا يؤِمنونَ ِإلَّا قَِليلًا 
ا نوا ِبمآِمن ابوا الِْكتأُوت ا الَِّذينهاأَيي ِمن كُمعا مقًا ِلمدصا ملْنز

قَبِل أَنْ نطِْمس وجوها فَنردها علَى أَدباِرها أَو نلْعنهم كَما لَعنا 
ِإنَّ اللَّه لَا يغِفر ) 47(أَصحاب السبِت وكَانَ أَمر اللَِّه مفْعولًا 

دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء ومن يشِرك ِباللَِّه أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما 
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزكُّونَ أَنفُسهم ) 48(فَقَد افْترى ِإثْما عِظيما 

انظُر كَيف ) 49(بلْ اللَّه يزكِّي من يشاُء ولَا يظْلَمونَ فَِتيلًا 
أَلَم تر ِإلَى ) 50(ب وكَفَى ِبِه ِإثْما مِبينا يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذ

الَِّذين أُوتوا نِصيبا ِمن الِْكتاِب يؤِمنونَ ِبالِْجبِت والطَّاغُوِت 
ويقُولُونَ ِللَِّذين كَفَروا هؤلَاِء أَهدى ِمن الَِّذين آمنوا سِبيلًا 

)51(  
48) Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla 
bağışlamaz; ondan başkasını dilediği kimse için bağışlar. 
Her kim Allah’a şirk koşarsa gerçekten çok büyük bir 
günahla iftira etmiş olur.  

تَر َألَم görmedin mi?ِإلَى الَِّذين  kimseleriكُّونزي  temize çıkaran 
مهَأنفُس Nefisleriniْلب  Bilakisاللَّه  Allahكِّيزي  temize çıkarır نم 
شَاءي dilediğiniونظْلَملَا يو  zulmedilmezlerفَِتيلًا  Hurma 

çekirdeğinin ince ipliği kadar bile 
49) Nefislerini temize çıkaran kimseleri görmedin mi? 
Bilakis Allah dilediğini temize çıkarır. Hurma çekirdeğinin 
ince ipliği kadar bile zulmedilmezler. 

انظُر Bakَفكَي  nasıl daونفْتَري  uyduruyorlarلَىع  üzerineاللَِّه  
Allahالْكَِذب  yalanو  Ve كَفَى yeterِبِه  buاِإثْم  günah olarakِبينًام  

apaçık 
50) Bak nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Ve 
apaçık bir günah olarak bu yeter. 
İbn Abbâs der ki: Yahudiler Merhab ibn Zeyd ve Bahrî ibn Avn, 
yanlarında küçük çocukları ve ve bir grup Yahudi ile Hz. Peygamber 
(a.s)'e gelmişler ve: "Ey Muhammed, bu çocukların herhangi bir günahı 
var mı?" diye sormuşlar. Efendimiz: "Hayır, yok." buyurmuşlar. "Allah'a 
yemin ederiz ki işte biz aynen bunların durumundayız. Bizim gündüz 
işlediğimiz günahlar gece keffaretlenir, gece işlediğimiz günahlar da 
gündüz keffaretlenir." demiş de bu âyet-i kerime nazil olmuştur.105 

تَر َألَم görmedin mi?ِإلَى الَِّذين  kimseleriُأوتُوا  verilenانَِصيب  bir 
nasipالِْكتَاِب ِمن  Kitaptanْؤِمنُوني  inanıyorlarِتِبالِْجب  Cibteو  

ve الطَّاغُوِت tağutaقُولُونيو  diyorlarِللَِّذين  içinواكَفَر  kafirler 
 iman edenlerden  ِمن الَِّذين آمنُواdaha doğru  َأهدىBunlar لَاِءهُؤ
 bir yoldadır سِبيلًا

51) Kitaptan bir nasip verilen kimseleri görmedin mi? 
Cibte106 ve tağuta inanıyorlar da kafirler için: “Bunlar iman 
edenlerden daha doğru bir yoldadır.” diyorlar. 
 
 
 
 
 

تَر َألَم görmedin mi?ِإلَى الَِّذين  kimseleriُأوتُوا  verilenانَِصيب  bir 
nasipالِْكتَاِب ِمن  Kitaptanونشْتَري  satın alıyorlar daَلَالَةالض  

Sapıklığı ونِريديو istiyorlarتَِضلُّوا َأن  sapıtmanızıِبيَلالس  yolu 
44) Kitaptan bir nasip verilen kimseleri görmedin mi? 
Sapıklığı satın alıyorlar da sizden de yolu sapıtmanızı 
istiyorlar. 

اللَّهو Doğrusu Allahلَمَأع  çok iyi bilendirاِئكُمدِبَأع  
düşmanlarınızıكَفَىو  yeterِباللَِّه  Elbette ki Allahاِليو  veli 

olarak daكَفَىو  yeterِباللَِّه  Allahانَِصير  yardımcı olarak da 
45) Doğrusu Allah düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Elbette 
ki Allah veli olarak da yardımcı olarak da yeter. 

  الْكَِلمdeğiştirerek  يحرفُونYahudi  هادواolanlardan ينِمن الَِّذ
kelimeleriاِضِعِهوم نع  yerlerindenقُولُونيو  derlerنَاِمعس  İşittik 

و ve نَايصع isyan ettikعماسو  dinleٍعمسم رغَي  dinlemez olası 
  ِفي الديِنsaldırarak  وطَعنًاdillerini نَِتِهم ِبَألِْسeğip  لَياRaina وراِعنَا
dineلَوو Oysa kiمَأنَّه onlarقَالُوا  deselerdiنَاِمعس  İşittikو  ve 
  لَكَانbizi gözet  وانظُرنَاdinle اسمعve   وitaat ettik َأطَعنَا

muhakkak kiارخَي  daha hayırlıملَه  onlar içinو  ve مَأقْو daha 
sağlam olurduلَِكنو Fakatمنَهلَع  lanet ettiاللَّه Allahِبكُفِْر 

küfürleri sebebiyle ِهم onlaraْؤِمنُونفَلَا ي  Artık iman etmezler 
 pek azı  قَِليلًاhariç ِإلَّا

46) Yahudi olanlardan kelimeleri yerlerinden değiştirerek: 
“İşittik ve isyan ettik; dinle dinlemez olası” ve dillerini eğip 
dine saldırarak “Raina” derler. Oysa ki onlar: “İşittik ve 
itaat ettik dinle ve bizi gözet” deselerdi muhakkak ki onlar 
için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu. Fakat, Allah onlara 
küfürleri sebebiyle lanet etti. Artık pek azı hariç iman 
etmezler. 
Rifaa ibn Zeyd ibn Tâbut yahudilerin büyüklerinden, ileri gelenlerindendi. 
Hz. Peygamber (a.s)’a konuştuğu zaman dilini eğip büker, "Râinâ sem'ake 
yâ Muhammed=bizi gözet ki seni dinleyelim ve ne söylediğini anlıyalım." 
der, sonra da İslâm'a hücum eder onu kötülerdi. Bunun üzerine Allah 
Tealâ: "Ancak pek azı iman eder" e kadar olmak üzere "Görmez misin şu 
kendilerine kitabdan bir pay verilmiş olanları..." âyetlerini indirdi. 

 ِبما iman edin  آِمنُواkitap  الِْكتَابverilenler  الَِّذين ُأوتُواEy ياَأيها
 bulunanı  ِلماdoğrulayıcı olarak  مصدقًاindirdiğimize نَزلْنَا
كُمعم beraberinizdeِلقَب ِمن  önceنَطِْمس َأن  silmedenاوهجو  Bir 

takım yüzleriاهدفَنَر  onları arkalarınaاِربلَى َأدا عه çevirmeden 
َأو veyaمنَهنَلْع  onları lanetlemedenاكَم  gibiنَّالَع  lanetlediğimiz 

ابحَأص ashabınıِتبالس  Cumartesiكَانو  gelmiştirرَأم  emriاللَِّه  
Allah’ınولًافْعم  yerine 

47) Ey kitap verilenler! Bir takım yüzleri silmeden ve onları 
arkalarına çevirmeden veya onları Cumartesi ashabını 
lanetlediğimiz gibi lanetlemeden önce beraberinizde 
bulunanı doğrulayıcı olarak indirdiğimize iman edin! 
Allah’ın emri yerine gelmiştir.  
İbn Abbâs'tan rivayette o şöyle anlatıyor: Allah'ın Resûlü (a.s), içlerinde 
Abdullah ibn Sûriyâ el-A'ver ve Ka'b ibn Esed'in de bulunduğu bazı 
Yahudi büyükleriyle konuşup onlara: 'Ey Yahudiler topluluğu, Allah'tan 
takva üzere olun ve müslüman olun. Allah'a yemin ederim ki siz, benim 
size getirdiğimiz hak olduğunu çok iyi biliyorsunuz." buyurdu. Onlar: 
"Hayır, ey Muhammed bu senin söylediklerini biz bilmiyoruz." deyip 
bildiklerini inkâr ettiler ve küfürde ısrar ettiler de Allah Tealâ bu âyet-i 
kerimeyi indirdi..281 

ِإن Muhakkak kiاللَّه  Allahغِْفرلَا ي  asla bağışlamazكشْري َأن  
şirk koşulmasınıِبِه  kendisineغِْفريو  bağışlarونا دم  ondan 

başkasınıذَِلك  نِلم kimse شَاءي dilediği için نمو Her kimشِْركي  
şirk koşarsaِباللَِّه  Allah’aفَقَد  gerçektenىافْتَر  iftira etmiş olur 

 çok büyük  عِظيماbir günahla ِإثْما
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مفَِمنْه Onlardanنم  kimisiنآم  iman ettiِبِه  onaمِمنْهو  
içlerindenنم  kimi deدص  yüz çevirdiنْهع  ondanو  Ve كَفَى 

yeterنَّمهِبج  Cehennemاِعيرس  yalımlı bir ateş olarak 
55) Onlardan kimisi ona iman etti, içlerinden kimi de ondan 
yüz çevirdi. Ve yalımlı bir ateş olarak Cehennem yeter. 

ِإن Muhakkak kiالَِّذين  edenleriواكَفَر  inkarاِتنَاِبآي  ayetlerimizi 
 her  كُلَّماateşe  نَاراonları sokacağız  نُصِليِهمyakında سوفَ
 onları  همdeğiştireceğiz  بدلْنَاDerileri  جلُودهمpiştiğinde نَِضجتْ
  الْعذَابtatmaları için  ِليذُوقُواondan başka  غَيرهاderilerle جلُودا

azabıِإن  Muhakkak kiاللَّه  Allahكَان  olandırاِزيزع  Azizاِكيمح  
Hakim 

56) Muhakkak ki ayetlerimizi inkar edenleri, yakında onları 
ateşe sokacağız. Derileri her piştiğinde azabı tatmaları için 
onları ondan başka derilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki 
Allah Aziz ve Hakim olandır. 

الَِّذينو kimselerنُواآم  İman edipِملُواعو  amel işleyenاِتاِلحالص  
salihمِخلُهنُدس  yakında onları girdireceğizنَّاٍتج  Cennetlere 
 kalacakları  خَاِلِدينnehirler  الَْأنْهارaltından  ِمن تَحِتهاakan تَجِري
 eşler  َأزواجorada  ِفيهاOnlar için  لَهمebedi  َأبداorada ِفيها

vardırٌةرطَهم  tertemizمِخلُهنُدو  onları girdireceğizاِظل  bir 
gölgeyeظَِليلًا  koruyucu 

57) İman edip salih amel işleyen kimseler; yakında onları 
altından nehirler akan; orada ebedi kalacakları Cennetlere 
girdireceğiz. Onlar için orada tertemiz eşler vardır ve onları 
koruyucu bir gölgeye girdireceğiz. 

ِإن Muhakkak kiاللَّه  Allahكُمرْأمي  size emrediyorواتَُؤد َأن  
vermeniziانَاِتالَْأم  emanetleriاِلهِإلَى َأه  sahiplerineو  ve ِإذَا 

zamanتُمكَمح  hükmettiğinizنيب  arasındaالنَّاِس  insanlar َأن 
  اللَّهMuhakkak ki ن ِإadaletle  ِبالْعدِلhükmetmenizi تَحكُموا

Allah’ınاِنِعم  ne güzeldirِعظُكُمي  size öğüt verdiğiِبِه  
kendisiyleِإن  Muhakkak kiاللَّه  Allahكَان  olandırاِميعس  Semi’ 

 Basir بِصيرا
58) Muhakkak ki Allah size emanetleri sahiplerine 
vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman 
adaletle hükmetmenizi emrediyor! Muhakkak ki Allah’ın 
size kendisiyle öğüt verdiği şey ne güzeldir. Muhakkak ki 
Allah Semi’ ve Basir olandır. 
Bu ayet, Osman b. Talha hakkında indi. Mekke'yi fethettiği gün 
Resulullah (a.s) Osman'dan Kabe'nin anahtarını aldı ve Kabe'ye girdi. 
Sonra ayeti okuyarak dışarı çıktı. Osman'ı çağırıp kendisine anahtarı 
verdi.107 

 Allah’a  اللَّهitaat edin  َأِطيعواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
  الَْأمِرsahiplerine de  وُأوِليResul’e  الرسوَلitaat edin وَأِطيعوا

emirِمنْكُم  sizden olanفَِإن  Şayetتُمعتَنَاز  çekişirsenizٍءِفي شَي  
bir şey hakkında وهدفَر onu götürünِإلَى اللَِّه  Allah’aو  ve 

  ِباللَِّهiman  تُْؤِمنُونediyorsanız  كُنتُمEğer  ِإنResul’e الرسوِل
Allah’aو  ve ِموالْي gününeالْآِخِر  ahiretذَِلك  İşte buرخَي  daha 
hayırlıنسَأحو  daha güzeldirتَْأِويلًا  sonuç bakımından 

59) Ey iman edenler, Allah’a itaat edin, Resul’e itaat edin ve 
sizden olan emir sahiplerine de... Şayet bir şey hakkında 
çekişirseniz –Eğer Allah’a ve ahiret gününe iman 
ediyorsanız- onu Allah’a ve Resul’e götürün. İşte bu daha 
hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.108 
 
 
 
 
 
 
 
 

أُولَِئك الَِّذين لَعنهم اللَّه ومن يلْعن اللَّه فَلَن تِجد لَه نِصريا 
أَم لَهم نِصيب ِمن الْملِْك فَِإذًا لَا يؤتونَ الناس نِقريا ) 52(
)53 (اللَّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم ِلِه فَقَدفَض ِمن 

آتينا آلَ ِإبراِهيم الِْكتاب والِْحكْمةَ وآتيناهم ملْكًا عِظيما 
)54 ( منهكَفَى ِبجو هنع دص نم مهِمنِبِه و نآم نم مهفَِمن

نارا كُلَّما ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ِبآياِتنا سوف نصِليِهم ) 55(سِعريا 
نِضجت جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها ِليذُوقُوا الْعذَاب ِإنَّ 

والَِّذين آمنوا وعِملُوا ) 56(اللَّه كَانَ عِزيزا حِكيما 
 اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج مِخلُهدناِت ساِلحالص

) 57(ها أَبدا لَهم ِفيها أَزواج مطَهرةٌ وندِخلُهم ِظلا ظَِليلًا ِفي
 نيب متكَمِإذَا حا وِلهاِت ِإلَى أَهانوا الْأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمي ِإنَّ اللَّه

 ِإنَّ اللَّه كَانَ الناِس أَنْ تحكُموا ِبالْعدِل ِإنَّ اللَّه ِنِعما يِعظُكُم ِبِه
ياأَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا ) 58(سِميعا بِصريا 

الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى 
الْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت موِل ِإنْ كُنتسالراللَِّه و ريخ ِم الْآِخِر ذَِلكو

  )59(وأَحسن تأِْويلًا 
لَِئكُأو İşte onlarالَِّذين  kimselerdirمنَهلَع  kendilerine lanet ettiği 
اللَّه Allah’ınنمو  her kimeنلْعي  lanet ederseاللَّه  Allahتَِجد فَلَن  

bulamazsınلَه  onun içinانَِصير  bir yardımcı 
52) İşte onlar Allah’ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. 
Allah her kime lanet ederse artık onun için bir yardımcı 
bulamazsın. 
51-52. Katâde'den rivayette o şöyle diyor: Bize anlatıldığına göre bu âyet-i 
kerime Ka'b ibnu'l-Eşref, Huyey ibn Ahtab ve Nadir oğullarından iki 
Yahudi hakkında nâziî olmuştur ve âyetin nüzulüne sebep olan hadise bir 
hac mevsiminde meydana gelmiştir. Şöyle ki: Müşrikler onlara: "Biz mi 
doğru yoldayız, yoksa Muhammed ve ashabı mı? Bizler sedanet ve 
şikayetlerin ehliyiz, yani, Harem ehliyiz." demişler de Ka'b ve Huyey bile 
bile yalan söyliyerek: "Hayır, tam aksine siz daha doğru yoldasınız." 
demişler. Onları bu yaptıklarına sürükleyen de herhalde Muhammed ve 
ashabına karşı besledikleri çekememezlik duygusudur. Nitekim 
kabilelerine döndüklerinde kavimleri onlara: "Muhammed, sizin 
hakkınızda kendisine şöyle şöyle âyet indiğini zannediyor." demişler de o 
ikisi: "Vallahi doğru söylemiş. Bizi onun hakkında böyle konuşmaya 
ancak ona olan kızgınlığımız ve çekememezliğimiz sevketmiştir." 
demişler.282 

َأم Yoksa mı var?ملَه  onlarınنَِصيب  bir payıلِْكالْم ِمن  mülkten 
  نَِقيراinsanlara  النَّاسbile vermezlerdi  لَا يْؤتُونO taktirde فَِإذًا

çekirdeğin üzerindeki çukur kadar 
53) Yoksa onların mülkten bir payı mı var? O taktirde 
insanlara çekirdeğin üzerindeki çukur kadar bile 
vermezlerdi. 

َأم Yoksaوندسحي  haset mi ediyorlar?النَّاس  insanlara الَى مع 
مآتَاه verdiği şey içinاللَّه  Allah’ınِلِهفَض ِمن  lütfundanفَقَد  

Muhakkak kiنَاآتَي  verdikآَل  soyunaِإب اِهيمر İbrahim’inالِْكتَاب  
kitapَةالِْحكْمو  ile hikmetiمنَاهآتَيو  Ayrıca biz onlara verdik 
 çok büyük  عِظيماmülk ملْكًا

54) Yoksa Allah’ın lütfundan verdiği şey için insanlara 
haset mi ediyorlar? Muhakkak ki biz İbrahim’in soyuna 
kitap ile hikmeti verdik. Ayrıca biz onlara çok büyük bir 
mülk verdik. 
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أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ 
ي ِلكقَب وا أَنْ ِمنأُِمر قَدوا ِإلَى الطَّاغُوِت واكَمحتونَ أَنْ يِريد

وِإذَا ) 60(يكْفُروا ِبِه ويِريد الشيطَانُ أَنْ يِضلَّهم ضلَالًا بِعيدا 
 اِفِقنينالْم تأَيوِل رسِإلَى الرو لَ اللَّها أَنزا ِإلَى مالَوعت مِقيلَ لَه

دصا يوددص كنا ) 61(ونَ عةٌ ِبمِصيبم مهتابِإذَا أَص ففَكَي
قَدمت أَيِديِهم ثُم جاُءوك يحِلفُونَ ِباللَِّه ِإنْ أَردنا ِإلَّا ِإحسانا 

أُولَِئك الَِّذين يعلَم اللَّه ما ِفي قُلُوِبِهم فَأَعِرض ) 62(وتوِفيقًا 
مهنا عِليغلًا بقَو ِفي أَنفُِسِهم مقُلْ لَهو مِعظْها ) 63( ومو

أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإلَّا ِليطَاع ِبِإذِْن اللَِّه ولَو أَنهم ِإذْ ظَلَموا 
أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا 

ا اللَّهِحيما رابو64( ت ( وككِّمحى يتونَ حِمنؤلَا ي كبرفَلَا و
 تيا قَضا ِممجرح وا ِفي أَنفُِسِهمِجدلَا ي ثُم مهنيب رجا شِفيم

  )65(ويسلِّموا تسِليما 
64) Biz her bir Resulü Allah’ın izniyle ancak itaat edilmesi 
için gönderdik. Eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman 
sana gelerek Allah’tan bağışlanma dileseler, Resul de onlar 
için bağışlanma dilese andolsun ki Allah’ı Tevvab (tevbeleri 
kabul edici), Rahim (bağışlayıcı) bulacaklardı. 
Bir kısım münafıklar Hz. Peygamber (a.s)'e bir hile yapmak üzere 
aralarında anlaştılar ve yapacakları hileyi plânladılar, sonra da plânladıkları 
bu hileyi gerçekleştirmek üzere Efendimiz (a.s)'ın yanına girdiler. Hemen 
Cibrîl gelip o münafıkların plânladıkları hileyi haber verdi de Efendimiz: 
"Bir kısım insanlar yapamıyacakları, ulaşamıyacaklan bir şeyi isteyerek, 
arzu ederek yanımıza girdiler. Kalksınlar Allah'tan mağfiret dilesinler ki 
ben de onlar için istiğfarda bulunayım" buyurdu. Kalkmadılar. 
"Kalkmıyacak mısınız?" diye tekrar sordu, yine kalkıp Allah'tan mağfiret 
dilemediler. Hz. Peygamber: "Ey filân kalk, ey filân kalk." diye onlardan 
12 kişiyi saydı. Kalktılar ve: "Senin söylediğini yapmaya gerçekten karar 
verip azmetmiştik. Kendimize zulmettiğimizden dolayı Allah'a tevbe 
ediyoruz, sen de bizim için istiğfarda bulunuver" dediler. Hz. Peygamber: 
"Şimdi mi? Çıkın; ben işin başında sizin için istiğfar etmeye şimdikinden 
daha yakındım, Allah da mağfiret dilemeyi kabule daha yakın idi (ama 
kalkıp mağfiret dilemediniz). Şimdi yanımızdan çıkın" buyurdular.109 

 iman etmiş  لَا يْؤِمنُونRabbine  ربكandolsun ki  وHayır فَلَا
olmazlarتَّىح  yapıncayaوككِّمحي  seni hakemرا شَجِفيم  çıkan 

anlaşmazlıklardaمنَهيب  aralarındaثُم  sonraواِجدلَا ي  duymadan 
ِفي َأنفُِسِهم içlerindeاجرح  bir sıkıntıاِمم  dolayıَتيقَض  senin 

hükmündenوالِّمسيو  teslim oluncaya kadarاِليمتَس  tam bir 
teslimiyetle 

65) Hayır! Rabbine andolsun ki aralarında çıkan 
anlaşmazlıklarda seni hakem yapıncaya ve sonra senin 
hükmünden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymadan tam bir 
teslimiyetle teslim oluncaya kadar iman etmiş olmazlar.  
Bu ayet ez-Zübeyr b. el-Awâm ile Hâtıb b. Ebi Beltea hakkında indirildi. 
Bir su meselesinde ihtilâfa düşmüşler, Resulullah (a.s.) da önce yukarı 
tarafta bulunanın, sonra da aşağıdakinin suvaracağı şeklinde hüküm 
vermişti.110 
 
 
 
 
 
 
 
 

تَر َألَم görmüyor musun?ِإلَى الَِّذين  edenleriونمعزي  iddia مَأنَّه 
kesin olarak نُواآم iman ettikleriniا ُأنِزَلِبم  indirileneكِإلَي  

Sanaو  ve ا ُأنِزَلم indirileneَق ِمن ِلكب senden önceونِريدي  
isterlerوااكَمتَحي َأن  muhakeme olmakِإلَى الطَّاغُوِت  Tağutaقَدو  
halbukiواُأِمر  emrolunmuşlardıواكْفُري َأن  tekfir etmekleِبِه  

onuِريديو  istiyorطَانالشَّي  Şeytan daمِضلَّهي َأن  onları 
saptırmakَلالًا ض bir sapıklıklaاِعيدب  çok uzak 

60) Sana indirilene ve senden önce indirilene kesin olarak 
iman ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun? Tağuta 
muhakeme olmak isterler; halbuki onu tekfir etmekle 
emrolunmuşlardı. Şeytan da onları çok uzak bir sapıklıkla 
saptırmak istiyor. 
Taberî, ayetin münafık ve Yahudi hakkında nazil olduğu görüşünü tercih 
etmiştir.283 

  ِإلَى ما َأنزَلgelin  تَعالَواOnlara  لَهمdenildiği  ِقيَلzaman وِإذَا
indirdiğineاللَّه  Allah’ınو  ve وِلسِإلَى الر Resul’eَتَأير  

görürsünنَاِفِقينالْم  münafıklarınوندصي  yüz çevirdiklerini 
نْكع sendenاوددص  tam bir yüz çevirmekle 

61) Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Resul’e gelin” denildiği 
zaman münafıkların senden tam bir yüz çevirmekle yüz 
çevirdiklerini görürsün. 

 Onlara isabet ettiği  َأصابتْهمzaman  ِإذَا?nasıl olacak كَيفَفَ
  َأيِديِهمsundukları  قَدمتşey sebebiyleْ  ِبماbir musibet مِصيبةٌ

kendi elleriyleثُم  Sonraوكاءج  sana gelerekِلفُونحي  yemin 
ederlerِباللَِّه  Allah’aنَادَأر ِإن  Biz istedikِإلَّا  ancakانًاسِإح  iyilik 
etmekو  ve ِفيقًاتَو ara bulmak 

62) Onlara kendi elleriyle sundukları şey sebebiyle bir 
musibet isabet ettiği zaman nasıl olacak? Sonra sana 
gelerek: “Biz ancak iyilik etmek ve ara bulmak istedik?” 
diye Allah’a yemin ederler. 

لَِئكُأو İşte onlarالَِّذين  öyle kimselerdir kiلَمعي  bilirاللَّه  Allah ام 
ِفي قُلُوِبِهم onların kalplerindekiniِرضفََأع  O halde yüz çevir 

منْهع onlardanمِعظْهو  onlara öğüt verو  ve قُْل  söyleملَه  
kendilerineُِفي َأنف ِسِهم nefisleri hakkındaلًاقَو  sözِليغًاب  

etkileyici 
63) İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların 
kalplerindekini bilir. O halde onlardan yüz çevir, onlara 
öğüt ver ve kendilerine nefisleri hakkında etkileyici söz 
söyle. 

 ancak  ِإلَّاher bir Resulü  ِمن رسوٍلBiz gönderdik وما َأرسلْنَا
طَاعِلي itaat edilmesi içinِبِإذِْن  izniyleاللَِّه  Allah’ınلَوو  Eğerمَأنَّه  
onlarِْإذ  zamanواظَلَم  zulmettikleriمهَأنفُس  nefislerineوكاءج  

sana gelerekواتَغْفَرفَاس  bağışlanma dileseler اللَّه Allah’tan 
تَغْفَراسو bağışlanma dileseملَه  onlar içinوُلسالر  Resul de 
 Tevvab  تَواباAllah’ı  اللَّهandolsun ki bulacaklardı لَوجدوا
 Rahim رِحيما
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69) Her kim Allah’a da Resul’e de itaat ederse işte onlar 
Allah’ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, 
şehidler ve salihlerden olan kimselerle beraberdir. İşte onlar 
ne güzel arkadaştır. 

ذَِلك İşte buُلالْفَض  bir lütufturاللَِّه ِمن  Allah’tanو  Şüphesiz ki 
 Alîm olarak  عِليماAllah  ِباللَِّهyeter كَفَى

70) İşte bu Allah’tan bir lütuftur. Şüphesiz ki Alîm olarak 
Allah yeter. 
Hz. Aişe'den rivayetinde o şöyle anlatıyor: Bir adam (Abdullah ibn Zeyd 
ibn Abdirabbih veya Sevbân ibn Bucdud) Allah'ın Resûlü (a.s)'ne geldi ve: 
"Ey Allah'ın elçisi, sen bana kendimden, ailemden ve çocuklarımdan daha 
sevgilisin. Ben evdeyken seni hatırlıyorum, hatırlayınca da sana gelip 
yüzüne bakmamaya sabredemiyorum, senin ayrılığına dayanamıyorum. 
Benim ve senin ölümünü hatırladığımda da biliyorum ki sen cennete 
girdiğinde elbette diğer peygamberlerle birlikte yüksek bir mertebeye 
yükseltileceksin. Ben ise cennete girdiğimde -eğer oraya girebilirsem- 
korkarım seni orada göremiveceğim." dedi. Allah'ın Resûlü ona herhangi 
bir cevap vermedi de Cibrîl inip "Kim Allah'a ve O Resûl'e itaat 
ederse…" âyet-i kerimesi ile “İşte bu Allah’tan bir lütuftur…” ayetini 
indirdi.111 

  ِحذْركُمalın da  خُذُواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
Tedbiriniziوافَانِفر  seferber olunاٍتثُب  bölükler halindeَأو  

veyaواانِفر  sefere çıkınاِميعج  topluca 
71) Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da bölükler halinde 
seferber olun veya topluca sefere çıkın. 

ِإنو Şüphesizِمنْكُم  içinizdenنلَم  öylesi vardır kiطَِّئنبلَي  
muhakkak pek ağır davranırفَِإن  Eğerتْكُمابَأص  size isabet 

etseٌةِصيبم  bir musibetقَاَل  derقَد  Muhakkak kiمَأنْع  nimet 
verdiاللَّه  Allahلَيع  banaِْإذ  çünküَأكُن لَم  değildimمهعم  

onlarla beraberاشَِهيد  hazır 
72) Şüphesiz içinizden öylesi vardır ki muhakkak pek ağır 
davranır. Eğer size bir musibet isabet etse: “Muhakkak ki 
Allah bana nimet verdi çünkü onlarla beraber hazır 
değildim” der.  

و Andolsun kiُكابَأص لَِئن م size erişirseٌلفَض  bir lütufاللَِّه ِمن  
Allah’tanقُولَنلَي  elbette diyecekti kiكََأن  gibiتَكُن لَم  yokmuş 

نَكُميب sizinleنَهيبو  arasındaٌةدوم bir dostlukتَِنيالَيي  Keşke ben 
deُكُنت olsaydım daمهعم onlarla beraberفََأفُو ز 

mükafatlansaydımازفَو bir mükafatlaاِظيمع  çok büyük 
73) Andolsun ki size Allah’tan bir lütuf erişirse sizinle onun 
arasında bir dostluk yokmuş gibi elbette diyecekti ki: 
“Keşke ben de onlarla beraber olsaydım da çok büyük bir 
mükafatla mükafatlansaydım.” 
Abdullah ibn Ubeyy ve ashabı gibi münafıklar hakkında nazil olmuştur. 
Cihada gitmekte ağırdan alırlar; gönderilen seriyyenin başına bir kötülük 
gelirse, ağırdan alıp o seriyyeye katılmamış olan ve 'Allah bana lütfetti de 
bu seriyyeye katılmadım" derler; gönderilen seriyye bir ganimet elde 
etmişse "Keşke ben de bunlarla birlikte olsaydım" dermiş.112 

 الَِّذينAllah   اللَِّهyolunda  ِفي سِبيِلO halde savaşsınlar فَلْيقَاِتْل
ونشْري satanlarَاةيالْح  hayatınıانْيالد  dünyaِةِبالْآِخر  ahiretle نمو 

Her kimقَاِتْلي  savaşır daِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  Allahقْتَْلفَي  
öldürülürَأو  ya daغِْلبي  galip gelirseَفوفَس  yakındaنُْؤِتيِه  ona 
vereceğizارَأج  bir ecirاِظيمع  çok büyük 

74) O halde dünya hayatını ahiretle satanlar Allah yolunda 
savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür ya 
da galip gelirse yakında ona çok büyük bir ecir vereceğiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخ أَو كُملُوا أَنفُسأَنْ اقْت ِهملَيا عنبا كَتأَن لَوو اِركُمِدي وا ِمنجر
ما فَعلُوه ِإلَّا قَِليلٌ ِمنهم ولَو أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ ِبِه لَكَانَ 

وِإذًا لَآتيناهم ِمن لَدنا أَجرا عِظيما ) 66(خيرا لَهم وأَشد تثِْبيتا 
ومن يِطع اللَّه ) 68 (ولَهديناهم ِصراطًا مستِقيما) 67(

 نيِبيالن ِمن ِهملَيع اللَّه معأَن الَِّذين عم لَِئكولَ فَأُوسالرو
) 69(والصديِقني والشهداِء والصاِلِحني وحسن أُولَِئك رِفيقًا 

ياأَيها الَِّذين ) 70(ذَِلك الْفَضلُ ِمن اللَِّه وكَفَى ِباللَِّه عِليما 
وِإنَّ ) 71(آمنوا خذُوا ِحذْركُم فَانِفروا ثُباٍت أَو انِفروا جِميعا 

 لَيع اللَّه معأَن ةٌ قَالَ قَدِصيبم كُمتابفَِإنْ أَص طِّئَنبلَي نلَم كُمِمن
صابكُم فَضلٌ ِمن اللَِّه ولَِئن أَ) 72(ِإذْ لَم أَكُن معهم شِهيدا 

 مهعم ِني كُنتتالَيةٌ يدوم هنيبو كُمنيب كُنت كَأَنْ لَم قُولَنلَي
فَلْيقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين يشرونَ ) 73(فَأَفُوز فَوزا عِظيما 

لْ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتلْ أَو يغِلب الْحياةَ الدنيا ِبالْآِخرِة ومن يقَاِت
  )74(فَسوف نؤِتيِه أَجرا عِظيما 

لَوو Eğerَأنَّا  bizنَاكَتَب  yazacak olsaydıkِهملَيع  onlaraَأن  diye 
 ِمنçıkın   اخْرجواya da  َأوNefislerinizi  َأنفُسكُمöldürün اقْتُلُوا
اِركُمِدي yurtlarınızdanلُوها فَعم  bunu yapmazlardıِإلَّا  müstesna 
  فَعلُواonlar  َأنَّهمEğer  ولَوiçlerinden  ِمنْهمpek azı قَِليٌل

yapsalardıام kendilerineظُونوعي öğüt verilen ِبِه şeyiلَكَان  
olurduارخَي  daha hayırlıملَه  onlar içinو  ve َأشَد daha sağlam 
 yerleştirme bakımından da تَثِْبيتًا

66) Eğer biz onlara: “Nefislerinizi öldürün ya da 
yurtlarınızdan çıkın” diye yazacak olsaydık –içlerinden pek 
azı müstesna- bunu yapmazlardı. Eğer onlar kendilerine 
öğüt verilen şeyi yapsalardı, onlar için daha hayırlı ve 
yerleştirme bakımından da daha sağlam olurdu. 
Sabit ibn Kays ibn Şemmâs ile bir yahudi birbirlerine karşı övündüler. 
Yahudi: "Allah bize, kendinizi öldürün diye emretti, bunu bize farz kıldı 
da biz (yani atalarımız) kendilerimizi Öldürdük. Muhammed ise size 
savaşmayı emrediyor, siz bunu kerih görüyor, savaşmak istemiyorsunuz" 
dedi. Sabit: "Vallahi, eğer Allah bize, kendimizi öldürmemizi farz kılsaydı 
hiç tereddüt etmeden kendimizi öldürürdük" dedi de Allah Tealâ 
"Kendilerine öğüt verilen şeyleri… " âyet-i kerimesini indirdi 

و andolsun kiِإذًا  O zamanمنَاهلَآتَي  kendilerine verirdik ِمن 
 çok büyük  عِظيماbir mükafat  َأجراtarafımızdan لَدنَّا

67) O zaman andolsun ki kendilerine tarafımızdan 
çok büyük bir mükafat verirdik.  

و andolsun kiنَايدلَه  iletirdikمه  Ayrıca onlarıاطًاِصر  bir 
yolaاتَِقيمسم  dosdoğru 

68) Ayrıca onları andolsun ki dosdoğru bir yola iletirdik. 
نمو Her kimِطعي  itaat ederseاللَّه  Allah’aوَلسالرو  Resul’e 

لَِئكفَُأو işte onlarعم  beraberdirالَِّذين  kimselerleمَأنْع  nimet 
verdiğiاللَّه  Allah’ınِهملَيع  kendilerineينالنَِّبي ِمن  nebiler 

يِقيندالصو sıddıklarاِءدالشُّهو  şehidlerو  ve اِلِحينالص salihlerden 
olanنسحو  ne güzelلَِئكُأو  İşte onlarِفيقًار  arkadaştır 
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وما لَكُم لَا تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه والْمستضعِفني ِمن الرجاِل 
 اِن الَِّذينالِْولْداِء وسالنِة ويِذِه الْقَره ا ِمننِرجا أَخنبقُولُونَ ري

 كنلَد ا ِمنل لَنعاجا وِليو كنلَد ا ِمنل لَنعاجا ولُهالظَّاِلِم أَه
الَِّذين آمنوا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه والَِّذين كَفَروا ) 75(نِصريا 

لطَّاغُوِت فَقَاِتلُوا أَوِلياَء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل ا
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين ِقيلَ لَهم كُفُّوا ) 76(الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا 

أَيِديكُم وأَِقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَلَما كُِتب علَيِهم الِْقتالُ 
هِمن ةً ِإذَا فَِريقيشخ دأَش ِة اللَِّه أَويشكَخ اسنَ النوشخي م

وقَالُوا ربنا ِلم كَتبت علَينا الِْقتالَ لَولَا أَخرتنا ِإلَى أَجٍل قَِريٍب 
قُلْ متاع الدنيا قَِليلٌ والْآِخرةُ خير ِلمن اتقَى ولَا تظْلَمونَ فَِتيلًا 

أَينما تكُونوا يدِركُّم الْموت ولَو كُنتم ِفي بروٍج مشيدٍة ) 77(
وِإنْ تِصبهم حسنةٌ يقُولُوا هِذِه ِمن ِعنِد اللَِّه وِإنْ تِصبهم سيئَةٌ 

الْقَوِم يقُولُوا هِذِه ِمن ِعنِدك قُلْ كُلٌّ ِمن ِعنِد اللَِّه فَماِل هؤلَاِء 
ما أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن ) 78(لَا يكَادونَ يفْقَهونَ حِديثًا 

اللَِّه وما أَصابك ِمن سيئٍَة فَِمن نفِْسك وأَرسلْناك ِللناِس رسولًا 
  )79(وكَفَى ِباللَِّه شِهيدا 

  ولَوölüm  الْموتyetişirُ م يدِركolsanızُّ  تَكُونُواHer nerede َأينَما
olsanızكُنتُمsizeوٍجرِفي ب  kalelerde deٍةدشَيم  sağlamlaştırılmış 
yüksekمهتُِصب ِإنو  Onlara gelseٌنَةسح  bir iyilikقُولُواي  derler 

 Kendilerine  وِإن تُِصبهمAllah’tandır  ِمن ِعنِْد اللَِّهBu هِذِه
dokununcaٌَئةيس  bir kötülükقُولُواي  derlerِذِهه  Buِعنِْدك ِمن  

senin tarafındandırقُْل  De kiٌّكُل  Hepsiِعنِْد ِمن  tarafındandır 
 لَا bu topluma  الْقَوِمne oluyor da  هُؤلَاِءO halde  فَماِلAllah اللَِّه

ونكَادي yanaşmıyorlar?ونفْقَهي  anlamayaِديثًاح  hiç söz 
78) Her nerede olsanız sağlamlaştırılmış yüksek kalelerde 
de olsanız ölüm size yetişir. Onlara bir iyilik gelse: “Bu, 
Allah’tandır” derler. Kendilerine bir kötülük dokununca: 
“Bu, senin tarafındandır” derler. De ki: “Hepsi Allah 
tarafındandır.” O halde bu topluma ne oluyor da hiç söz 
anlamaya yanaşmıyorlar. 
İbn Abbâs şöyle diyor: Uhud gazvesinde mü'minlerden bazıları şehid 
olunca cihaddan geri duran ve arkada kalarak savaşa katılmıyan 
münafıklar: "Öldürülen kardeşlerimiz de bizimle beraber olsalar ve savaşa 
gitmeseleri ölmez ve öldürülmezlerlerdi." dediler de Allah Tealâ bu âyet-i 
kerimeyi indirdi.113 

  فَِمن اللَِّهiyilikten  ِمن حسنٍَةSana gelirse  َأصابكne ما
Allah’tandırامو  neكابَأص  sana gelirseَئٍةيس ِمن  Kötülükten 

نَفِْسك فَِمن nefsindendirلْنَاكسَأرو  Biz seni gönderdikِللنَّاِس  
insanlaraولًاسر  Resul olarakكَفَىو  Şüphesiz ki yeterِباللَِّه  

Allahاشَِهيد  hakkıyla şahit olarak 
79) Sana iyilikten ne gelirse Allah’tandır. Kötülükten sana 
ne gelirse nefsindendir. Biz seni insanlara bir Resul olarak 
gönderdik. Şüphesiz ki hakkıyla şahit olarak Allah yeter. 
 
 
 
 
 
 
 

ا لَكُممو Size ne oluyor daلَا تُقَاِتلُون  savaşmıyorsunuzِبيِلِفي س  
yolundaاللَِّه  Allahو  ve ِفينعتَضسالْم mustazafاِلجالر ِمن  
erkeklerاِءالنِّسو  kadınlarو  ve اِنالِْولْد çocuklar uğrundaالَِّذين  

Onlar kiقُوي لُون demektedirlerنَابر  Rabbimizنَاَأخِْرج  bizi 
çıkarِذِهه ِمن  buِةيالْقَر  şehirdenالظَّاِلِم  zalim olanالُهَأه  halkı 
  واجعلbir veli  وِلياkatından  ِمن لَدنْكbize  لَنَاgönder واجعل

gönderلَنَا  bizeنْكلَد ِمن  katındanا نَِصير bir yardımcı 
75) Size ne oluyor da Allah yolunda ve mustazaf erkekler, 
kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz? Onlar ki: 
“Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, 
katından bize bir veli gönder, bize katından bir yardımcı 
gönder” demektedirler. 

  اللَِّهyolunda  ِفي سِبيِلsavaşırlar  يقَاِتلُونİman edenler الَِّذين آمنُوا
Allahالَِّذينو  olanlar iseواكَفَر  kafirقَاِتلُوني  savaşırlarِبيِلِفي س  

yolundaالطَّاغُوِت  tağutفَقَاِتلُوا  O halde savaşınاءِليَأو  velileri 
ileَّطَاِن الشي şeytanınِإن  Muhakkak kiدكَي  hilesiطَاِنالشَّي  

şeytanınِعيفًاض كَان  zayıftır 
76) İman edenler Allah yolunda savaşırlar, kafir olanlar ise 
tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın velileri ile 
savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. 

تَر َألَم görmedin mi?ِإلَى الَِّذين  kimseleriِقيَل  denilenملَه  
Kendilerineكُفُّوا  çekinكُمِديَأي  Elleriniziواَأِقيمو  dosdoğru kılın 

  فَلَما كُِتبzekatı  الزكَاةverinَ آتُوا ve  وnamazı الصلَاةَ
yazıldığındaِهملَيع  Onlaraِْقتَاُل ال savaşٌِإذَا فَِريق  bir grupمِمنْه  

içlerindenنخْشَوي  korkar gibiالنَّاس  insanlardanِةكَخَشْي  korkar 
gibiاللَِّه  Allah’tanَأو  veyaَأشَد  daha şiddetliًةخَشْي  bir 

korkuylaقَالُواو  dedilerنَابر  Rabbimizِلم  niçinَتكَتَب  yazdın 
 Bizi ertelesen  َأخَّرتَنَا?olmaz mıydı  لَولَاsavaşı  الِْقتَاَلbize علَينَا

 metaı  متَاعDe ki  قُْلyakın  قَِريٍبbir süreye kadar ِإلَى َأجٍل
 daha  خَيرAhiret ise  والْآِخرةpek azdırُ  قَِليٌلDünya الدنْيا

hayırlıdırنِلم  kimse içinتَّقَى ا sakınanو  Doğrusu ونلَا تُظْلَم 
zulmedilmezsinizفَِتيلًا  siz hurma çekirdeğinin ince ipliği 

kadar dahi 
77) Kendilerine: “Ellerinizi çekin, namazı dosdoğru kılın ve 
zekatı verin!” denilen kimseleri görmedin mi? Onlara savaş 
yazıldığında içlerinden bir grup Allah’tan korkar gibi veya 
daha şiddetli bir korkuyla insanlardan korkarak: “Rabbimiz 
niçin bize savaşı yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar 
ertelesen olmaz mıydı?” dediler. De ki: “Dünya metaı pek 
azdır. Ahiret ise sakınan kimse için daha hayırlıdır. 
Doğrusu siz hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar dahi 
zulmedilmezsiniz.” 
(*)Mekke'de müminler çeşitli baskı ve işkenceler görüyorlar, henüz savaş 
izni gelmediği için şiddete şiddetle mukabele edemiyorlar, bu durumu 
zaman zaman Resûlullah'a arzederek savaşmak için izin istiyorlardı. 
Hicrete kadar bu izin gelmedi, müminlere namaz ve zekât emredildi. 
İmanların güçlenmesi, nefislerin terbiye edilmesi, Allah rızâsı için Ölümü 
göze alacak bir ruh kemalinin oluşması beldendi. Hicretten sonra savaş 
(cihad) izni gelince de kısmen müminler ve daha ziyade münafıklar 
düşmanla savaştan korktular, "Keşke bu emir biraz daha sonra gelseydi" 
temennisinde bulundular. 
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 güven  ِمن الَْأمِنbir haber َأمرOnlara geldiği   جاءهمzaman وِإذَا
َأو veyaِفالْخَو  korkuya dairواَأذَاع  yayarlarِبِه  onuو لَو Oysa 

وهدر onu götürselerdiوِلسِإلَى الر  Resul’eو  veya ِرِلي الَْأمِإلَى ُأو 
emir sahibiمِمنْه  onlardanهِلملَع  elbette ki onu bilirlerdi الَِّذين 

  ولَوolanlara  ِمنْهمonun  نَهiç yüzünü araştırabilenler يستَنِْبطُو
Eğer َُللَا فض lütfu olmasaydıاللَِّه  Allah’ınكُملَيع  üzerinizde 
تُهمحرو rahmetiتُمعلَاتَّب  kesinlikle uyardınızطَانالشَّي  şeytanaِإلَّا  

müstesnaقَِليلًا  pek azınız 
83) Onlara güven veya korkuya dair bir haber geldiği zaman 
onu yayarlar. Oysa onu Resul’e veya onlardan emir sahibi 
olanlara götürselerdi onun iç yüzünü araştırabilenler elbette 
ki onu bilirlerdi. Eğer Allah’ın lütfu ve rahmeti üzerinizde 
olmasaydı pek azınız müstesna kesinlikle şeytana 
uyardınız. 

 Sen  لَا تُكَلَّفAllahُ  اللَِّهyolunda  ِفي سِبيِلO halde savaş فَقَاِتْل
mükellef değilsinِإلَّا  başkası ileكنَفْس  kendindenضرحو  

teşvik etْؤِمِنينالْم  Mü’minleri deىسع  umulur kiاللَّه  Allah َأن 
 Şüphesiz  واللَّهkafirlerin  الَِّذين كَفَرواbaskısını  بْأسönler يكُفَّ

ki Allahَأشَد  daha şiddetli olandırاْأسب  baskısıَأشَدو  daha 
şiddetlidirتَنِكيلًا  cezası da 

84) O halde sen Allah yolunda savaş. Sen kendinden başkası 
ile mükellef değilsin. Mü’minleri de teşvik et; umulur ki 
Allah kafirlerin baskısını önler. Şüphesiz ki Allah baskısı 
daha şiddetli olandır; cezası da daha şiddetlidir. 

نم Her kimشْفَعي  şefaat ederseًةشَفَاع  bir şefaatleًنَةسح  güzel 
كُني vardırلَه  ondanنَِصيب  bir payاِمنْه  kendisi içinنمو  Her 

kim deشْفَعي  şefaatte bulunursaًةشَفَاع  bir şefaatleًَئةيس  kötü 
كُني vardırلَه  onun için deِكفٌْل  bir payاِمنْه  ondanاللَّه كَانو  

Allahِّلَى كُلع  herٍءشَي  şeyeِقيتًام  hakkıyla gücü yetendir 
85) Her kim güzel bir şefaatle şefaat ederse, ondan kendisi 
için bir pay vardır. Her kim de kötü bir şefaatle şefaatte 
bulunursa onun için de ondan bir pay vardır. Allah her şeye 
hakkıyla gücü yetendir. 
Rasul-i Ekrem (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Hayır işlerinde şefaatçi olunuz, 
ecir alırsınız. Allah, peygamberinin lisanı üzere dilediği şeyi hükme 
bağlar."114  
Şefaat; iki nevidir: Güzel ve çirkin. Güzel şefaat, kendisiyle bir Müslüma-
nın hakkının gözetildiği, Müslümandan bir şerrin defedildiği veya ona bir 
hayır sağlayan, Allah rızası için yapılan ve o yüzden rüşvet almayan, caiz 
olan bir iş hakkında yapılan, Allah'ın had cezalarından bir had ya da kul 
haklarından bir hak hususunda olmayan türdeki şefaattir. 

  فَحيواBir selamla  ِبتَِحيٍةselamlandığınız  حييتُمzaman وِإذَا
selamlayınنسِبَأح  daha güzeliyleاِمنْه  ondanَأ و veyaودر  

karşılık verinاه  onunlaِإن  Muhakkak kiاللَّه  Allah لَىع كَان 
 hakkıyla hesaplayandır  حِسيباşeyi  شَيٍءher كُلِّ

86) Bir selamla selamlandığınız zaman ondan daha 
güzeliyle selamlayın veya onunla karşılık verin. Muhakkak 
ki Allah her şeyi hakkıyla hesaplayandır. 
(*)Aracılık için birisine başvuranlar işe selâm ile başlayacaklardır. 
Müminler karşılaştıklarında selâmlaşacak, karşılıklı olarak iyi dilekte 
bulunacaklardır. Her kültürde selamlaşma âdeti ve bu âdetin gerektirdiği 
usul ve âdâb vardır. Bu münasebetle müslümanlar arasında selamlaşmanın 
nasıl olması gerektiği konusuna geçilmiştir. "Selâm" diye tercüme edilen 
tahiyye, hayat kelimesiyle aynı kökten olup lügat mânası itibariyle "sağlık, 
uzun ömür dilemek" demektir. Tefsirciler buradaki tahiyye buyruğunu üç 
şekilde açıklamışlardır: a) Hapşıramn "elhamdülillah" demesi ile başlayan 
karşılıklı dualar; b) Hediye verene hediye ile mukabele; c) Selâm verip 
almak.  
 
 
 
 
 
 

 اكلْنسا أَرلَّى فَموت نمو اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسالر ِطعي نم
ِهملَيِفيظًا ع80( ح ( تيب ِدكِعن وا ِمنزرةٌ فَِإذَا بقُولُونَ طَاعيو

 ِرضونَ فَأَعتيبا يم بكْتي اللَّهقُولُ والَِّذي ت رغَي مهطَاِئفَةٌ ِمن
أَفَلَا يتدبرونَ ) 81(عنهم وتوكَّلْ علَى اللَِّه وكَفَى ِباللَِّه وِكيلًا 

لْقُرآنَ ولَو كَانَ ِمن ِعنِد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيِه اخِتلَافًا كَِثريا ا
)82 ( لَووا ِبِه وِف أَذَاعوالْخ ِن أَوالْأَم ِمن رأَم ماَءهِإذَا جو

 الَِّذين هِلملَع مهِر ِمنِلي الْأَمِإلَى أُووِل وسِإلَى الر وهدر
سي متعبلَات هتمحرو كُملَيلُ اللَِّه علَا فَضلَوو مهِمن هِبطُوننت

فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه لَا تكَلَّف ِإلَّا ) 83(الشيطَانَ ِإلَّا قَِليلًا 
 الَِّذين أْسب كُفأَنْ ي ى اللَّهسع ِمِننيؤالْم ضرحو كفْسن

نِكيلًا كَفَرت دأَشا وأْسب دأَش اللَّهةً ) 84(وا وفَاعش فَعشي نم
 لَه كُنئَةً ييةً سفَاعش فَعشي نما وهِمن ِصيبن لَه كُنةً ينسح

وِإذَا حييتم ) 85(ِكفْلٌ ِمنها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مِقيتا 
 فَحيوا ِبأَحسن ِمنها أَو ردوها ِإنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ ِبتِحيٍة

  )86(شيٍء حِسيبا 
نم Kimِطعي  itaat ederseوَلسالر  Resul’eفَقَد  muhakkak ki 

َأطَاع itaat etmiş olurاللَّه  Allah’aنمو  Her kim deلَّىتَو  yüz 
çevirirseا َأفَم لْنَاكسر biz seni göndermedikِهملَيع  onlar 
üzerineِفيظًاح  muhafız olarak 

80) Kim Resul’e itaat ederse muhakkak ki Allah’a itaat 
etmiş olur. Her kim de yüz çevirirse biz seni onlar üzerine 
muhafız olarak göndermedik. 
Mukatil der ki: Hz. Peygamber (a.s): "Kim bana itaat ederse Allah'a itaat 
etmiştir. Kim de beni severse Allah'ı sevmiştir." deyince münafıklar: "Bu 
adam bu sözüyle Allah'a şirk koşmaya yaklaştı (veya yakında kendisinin 
Allah'ın ortağı olduğunu söyleyecek). Allah'tan başkasına ibadet etmemizi 
yasaklıyacak sonra da Hristiyanların İsa'yı Rab edindikleri gibi kendisini 
Rab edinmemizi istiyecek" dediler de Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi 
indirdi.284 

قُولُونيو derlerٌةطَاع  İtaatفَِإذَا  zaman daوازرب  ayrıldıkları ِمن 
ِعنِْدك Senin yanındanَتيب  geceleyin kurarٌطَاِئفَة  bir grupمِمنْه  

onlardanرغَي  aksiniالَِّذي تَقُوُل  senin dediğininو  Halbuki اللَّه 
Allahكْتُبي  yazıyorام  neتُونيبي  geceleyin kurduklarını 
ِرضفََأع O halde yüz çevirمنْهع  onlardanو  ve َّكْلتَو tevekkül 

etلَى اللَِّهع  Allah’aو  Şüphesiz كَفَى yeterِباللَِّه  Allahِكيلًاو  vekil 
olarak 

81) “İtaat” derler. Senin yanından ayrıldıkları zaman da 
onlardan bir grup geceleyin senin dediğinin aksini kurar. 
Halbuki Allah geceleyin ne kurduklarını yazıyor. O halde 
onlardan yüz çevir ve Allah’a tevekkül et! Şüphesiz vekil 
olarak Allah yeter. 

ونربتَدَأفَلَا ي gereği gibi düşünmeyecekler mi?آنالْقُر  Onlar 
hala Kur’an’ıلَوو  Eğerكَان  olsaydıِعنِْد ِمن  tarafındanِرغَي  

başkasıاللَِّه  Allah’tanوادجلَو  elbetteki bulurlardıِفيِه  onda 
 pek çok  كَِثيراçelişki اخِْتلَافًا

82) Onlar hala Kur’an’ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? 
Eğer Allah’tan başkası tarafından olsaydı elbetteki onda 
pek çok çelişki bulurlardı. 
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ِم الِْقيوِإلَى ي كُمنعمجلَي وِإلَّا ه لَا ِإلَه اللَّه نمِفيِه و بيِة لَا رام
فَما لَكُم ِفي الْمناِفِقني ِفئَتيِن واللَّه ) 87(أَصدق ِمن اللَِّه حِديثًا 

 نمو لَّ اللَّهأَض نوا مدهونَ أَنْ تِريدوا أَتبا كَسِبم مهكَسأَر
وا لَو تكْفُرونَ كَما ود) 88(يضِللْ اللَّه فَلَن تِجد لَه سِبيلًا 

كَفَروا فَتكُونونَ سواًء فَلَا تتِخذُوا ِمنهم أَوِلياَء حتى يهاِجروا 
 موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتو مذُوها فَخلَّووِبيِل اللَِّه فَِإنْ تِفي س

ِإلَّا الَِّذين يِصلُونَ ِإلَى ) 89(ولَا تتِخذُوا ِمنهم وِليا ولَا نِصريا 
قَوٍم بينكُم وبينهم ِميثَاق أَو جاُءوكُم حِصرت صدورهم أَنْ 
 كُملَيع ملَّطَهلَس اَء اللَّهش لَوو مهمقَاِتلُوا قَوي أَو قَاِتلُوكُمي

ي فَلَم لُوكُمزتفَِإنْ اع لُوكُمفَلَقَات لَمالس كُما ِإلَيأَلْقَوو قَاِتلُوكُم
ستِجدونَ آخِرين ) 90(فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيِهم سِبيلًا 

يِريدونَ أَنْ يأْمنوكُم ويأْمنوا قَومهم كُلَّ ما ردوا ِإلَى الِْفتنِة 
 ِزلُوكُمتعي ا فَِإنْ لَموا ِفيهِكسكُفُّوا أُريو لَمالس كُملْقُوا ِإلَييو

أَيِديهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ ثَِقفْتموهم وأُولَِئكُم جعلْنا 
  )91(لَكُم علَيِهم سلْطَانا مِبينا 

90) Ancak kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir 
topluma sığınanlar veya sizinle de kendi toplumlarıyla da 
savaşmaktan sineleri daralarak size gelenler müstesna... 
Eğer Allah dileseydi elbette ki onları size musallat ederdi de 
sizinle savaşırlardı. Şayet onlar sizden uzaklaşıp sizinle 
savaşmazlar ve sizinle barış yaparlarsa Allah sizin için 
aleyhlerine bir yol bırakmamıştır. 
Mucâhid'den rivayet ediliyor: Hilâl ibn Uveymir ile Hz. Peygamber (a.s) 
arasında antlaşma vardı. Kavminden bazı insanlar müslümanlarla da kendi 
kavimleriyle de savaşmayı kerih görerek ona sığınmışlardı da bunun 
üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.115 

ونتَِجدس bulacaksın kiآخَِرين  diğerlerini deونِريدي  isteyen َأن 
نُوكُمْأمي sizden emin olmayıنُواْأميو  emin olmayıمهمقَو  hem de 

kendi toplumlarındanَّكُل  herام  ne zamanوادر  dalarlar ِإلَى 
 لَمŞayet   فَِإنona ِفيها baş aşağı  ُأرِكسواçağrılsalar fitneye لِْفتْنَِةا

تَِزلُوكُمعي sizden uzak durmazو  ve لْقُواي yapmazlarكُمِإلَي  sizle 
لَمالس barışو  ve كُفُّواي çekmezlerseمهِديَأي  elleriniمفَخُذُوه  onları 

yakalayınو  ve ماقْتُلُوه öldürünُثيح  yerdeموهثَِقفْتُم  kendilerini 
bulduğunuzلَِئكُمُأوو  İşte onlar ki لْنَاعج vermişizdirلَكُم  size 

ِهملَيع kendileri içinلْطَانًاس  bir yetkiِبينًام  apaçık 
91) Hem sizden emin olmayı hem de kendi toplumlarından 
emin olmayı isteyen diğerlerini de bulacaksın ki her ne 
zaman fitneye çağrılsalar ona baş aşağı dalarlar. Şayet 
sizden uzak durmaz ve sizle barış yapmazlar ve ellerini 
çekmezlerse onları yakalayın ve kendilerini bulduğunuz 
yerde öldürün. İşte onlar ki size kendileri için apaçık bir 
yetki vermişizdir. 
Bu âyet-i kerime hem müslümanlardan, hem de müşriklerden güvende 
olmak isteyen ve Hz. Peygamber (a.s) ile onlar arasında söz getirip 
götüren Nuaym ibn Mes'ûd el-Eşca'î hakkında nazil olmuştur.116 
 
 
 
 
 
 
 

اللَّه Allah kiلَا  yokturِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه  kendisinden 
نَّكُمعمجلَي Andolsun ki sizi toplayacaktır.ِموِإلَى ي  gününde 
  ومنkendisinde  ِفيِهhiç şüphe olmayan  لَا ريبkıyamet الِْقيامِة

kim olabilir?ُقدَأص  daha doğruاللَِّه ِمن  Allah’tanِديثًاح  sözlü 
87) Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Andolsun ki 
kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi 
toplayacaktır. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir? 

ا لَكُمفَم Size ne oluyor kiنَاِفِقينِفي الْم  münafıklar hakkında 
 ters çevirdiği  َأركَسهمAllah  واللَّهiki grup oluyorsunuz? ِفَئتَيِن

haldeوابا كَسِبم  onları kazandıkları sebebiyleونَأتُِريد  mi 
istiyorsunuz? وادتَه َأن  doğru yola iletmekَّلَأض نم  

saptırdığınıاللَّه  Allah’ınنمو  Her kimiِلْلضي  saptırırsaا للَّه 
Allahتَِجد فَلَن  asla bulamazsınلَه  onun içinِبيلًاس  bir yol 

88) Size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup 
oluyorsunuz? Allah onları kazandıkları sebebiyle ters 
çevirdiği halde Allah’ın saptırdığını doğru yola iletmek mi 
istiyorsunuz? Her kimi Allah saptırırsa onun için asla bir 
yol bulamazsın. 
Zeyd b. Sabit (r.a.)'ten şöyle rivayet eder: Resulullah (a.s.) Uhud savaşına 
çıktığında kendisiyle beraber gidenlerden bazıları geri döndü. Onlar 
hakkında Ashab-ı Kiram iki kısma ayrıldı. Bir kısmı, "öldürelim derken 
diğer bir kısmı, hayır, öldürmeyelim, diyordu. Bunun üzerine bu ayet-i 
kerime nazil oldu.285 

  كَماsiz de küfre giresiniz de  لَو تَكْفُرونİstediler ki ودوا
kendilerinin gibiواكَفَر  küfre girdiğiفَتَكُونُون  olasınızاءوس  

eşitفَلَا تَتَِّخذُوا  Artık edinmeyinمِمنْه  içlerindenاءِليَأو  veliler 
 Allah  اللَِّهyolunda  ِفي سِبيِلhicret edinceye  يهاِجرواkadar حتَّى
فَِإن Eğerالَّوتَو  yüz çevirirlerseمفَخُذُوه  onları yakalayınو  ve 
 bulduğunuz  وجدتُموهمyerde  حيثkendileriniُ  همöldürün اقْتُلُو

  ولَا نَِصيراveli de  وِلياOnlardan  ِمنْهمedinmeyin ولَا تَتَِّخذُوا
yardımcı da 

89) İstediler ki kendilerinin küfre girdiği gibi siz de küfre 
giresiniz de eşit olasınız. Artık Allah yolunda hicret 
edinceye kadar içlerinden veliler edinmeyin! Eğer yüz 
çevirirlerse onları yakalayın ve kendilerini bulduğunuz 
yerde öldürün. Onlardan veli de edinmeyin, yardımcı da. 
Zeyd ibn Sâbit'ten rivayette o şöyle diyor: Hz. Peygamber (a.s) Uhud'a 
çıktığında onunla birlikte çıkmış olanlardan bir kısmı geri döndüler. Hz. 
Peygamber (a.s)'ın ashabı ikiye bölünmüştü; bir bölük "Onlarla 
savaşırız.", ya da "Onları öldürelim." diyor, diğer bölük de "Onlarla 
savaşmıyalım, onları öldürmeyelim." diyordu. İşte bunun üzerine Allah 
Tealâ "Siz halâ münafıklar hakkında…" âyetini indirdi.286 

  بينَكُمbir topluma  ِإلَى قَوٍمsığınanlar  الَِّذين يِصلُونmüstesna ِإلَّا
aranızdaمنَهيبو  kendileriyleٌِميثَاق  anlaşma bulunanَأو  veya 
وكُماءج size gelenlerْتِصرح  daralarakودص مهر sineleri َأن 
قَاِتلُوكُمي sizinle de savaşmaktanَأو  veyaقَاِتلُواي  savaşmaktan 
مهمقَو kendi toplumlarıyla daلَوو  Eğerشَاء  dileseydiاللَّه  
Allahملَّطَهلَس  onları musallat ederdi deكُملَيع  size elbette ki 
فَلَقَاتَلُوكُم sizinle savaşırlardıفَِإن  Şayetلُوكُمتَزاع  onlar sizden 

uzaklaşıpقَاِتلُوكُمي فَلَم  sizinle savaşmazlarو  ve اَألْقَو yaparlarsa 
كُمِإلَي sizinleلَمالس  barışَلعا جفَم  bırakmamıştırاللَّه  Allah لَكُم 

sizin içinِهملَيع  aleyhlerineِبيلًا س bir yol 
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نمو Her kimقْتُْلي  öldürürseْؤِمنًام  bir mü’miniادمتَعم  kasten 
اُؤهزفَج onun cezasıنَّمهج  Cehennemdirاخَاِلد  kalacağıاِفيه  
oradaغَِضبو  gazap etmiştirاللَّه  Allahِهلَيع  onaنَهلَعو  Onu 

lanetlemişو  ve دَأع hazırlamıştırلَه  onun içinاذَابع  bir azap 
 çok büyük عِظيما

93) Her kim bir mü’mini kasten öldürürse, onun cezası 
orada kalacağı Cehennemdir. Allah ona gazap etmiştir. Onu 
lanetlemiş ve onun için çok büyük bir azap hazırlamıştır. 
Resûlullah (a.s) buyurdu ki: "Mü'minin öldürülmesi, Allah nezdinde 
dünyanın zeval bulmasından daha büyük bir şeydir."  
Yine Rasûlullah (a.s) buyurdu ki: "Kulun kendisinden ilk hesaba çekileceği 
şey namaz, insanlar arasında ilk hükme bağlanacak meseleler ise, kanlar 
hakkında olacaktır."117 

اَأيايه Eyنُواآم الَِّذين  iman edenlerِإذَا  zamanتُمبرض  çıktığınız 
  ولَا تَقُولُواiyice araştırın da  فَتَبينُواAllah  اللَِّهyolunda ِفي سِبيِل

demeyinَألْقَى نِلم  vereneكُمِإلَي  sizdenلَامالس  selamَتلَس  Sen 
değilsinْؤِمنًام  mü’minتَغُونتَب  araştırın daضرع  menfaatini 

gözeterekاِةيالْح  hayatınınانْيالد  dünyaفَِعنْد  katındaاللَِّه  Allah 
غَاِنمم ganimetler vardırٌةكَِثير  niceكَذَِلك  öyleydiniz deكُنتُم  siz 

deُلقَب ِمن  Önceنفَم  lutfettiاللَّه  Allahَلع كُمي sizeنُوايفَتَب  O 
halde iyice araştırınِإن  Muhakkak kiاللَّه  Allahكَان  olandır 

لُونما تَعِبم yaptıklarınızdanاخَِبير  hakkıyla haberdar 
94) Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman 
iyice araştırın da sizden selam verene dünya hayatının 
menfaatini gözeterek: “Sen mü’min değilsin” demeyin. 
Allah katında nice ganimetler vardır. Önce siz de öyleydiniz 
de Allah size lutfetti. O halde iyice araştırın! Muhakkak ki 
Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdar olandır.  
İbni Abbas (r.a.)'dan rivayet ediyorlar: Süleymoğullarından bir adam 
önüne katıp götürdüğü bir koyun sürüsü olduğu halde Cenab-ı 
Peygamberin (a.s.) ashabından bir topluluğun yanından geçti ve selâm 
verdi. Onlar "Bu adam ancak bizden kendini korumak ve kurtarmak için 
selâm verdi" deyip (müslüman değil zannıyla) adamın üzerine yürüdüler 
ve onu öldürdüler, koyunlarını da Peygamberimize (a.s.) getirdiler. Bunun 
üzerine ayeti indi.118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وما كَانَ ِلمؤِمٍن أَنْ يقْتلَ مؤِمنا ِإلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤِمنا خطَأً 
فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة وِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى أَهِلِه ِإلَّا أَنْ يصدقُوا فَِإنْ 

هو لَكُم ودٍم عقَو ِإنْ كَانَ ِمنٍة وِمنؤٍة مقَبر ِريرحفَت ِمنؤم و
كَانَ ِمن قَوٍم بينكُم وبينهم ِميثَاق فَِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى أَهِلِه 
وتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة فَمن لَم يِجد فَِصيام شهريِن متتاِبعيِن توبةً 

ومن يقْتلْ مؤِمنا ) 92(اللَّه عِليما حِكيما ِمن اللَِّه وكَانَ 
 هنلَعِه ولَيع اللَّه غَِضبا وا ِفيهاِلدخ منهج هاؤزا فَجدمعتم

ياأَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا ضربتم ِفي ) 93(وأَعد لَه عذَابا عِظيما 
بِبيِل اللَِّه فَتس تلَس لَامالس كُمأَلْقَى ِإلَي نقُولُوا ِلملَا توا وني

مؤِمنا تبتغونَ عرض الْحياِة الدنيا فَِعند اللَِّه مغاِنم كَِثريةٌ 
كَذَِلك كُنتم ِمن قَبلُ فَمن اللَّه علَيكُم فَتبينوا ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبما 

عا تِبريلُونَ خ94(م(  
  مْؤِمنًاöldürmek  َأن يقْتَُلbir mü’min için  كَان ِلمْؤِمٍنolamazوما 

bir mü’miniِإلَّا  müstesnaخَطًَأ  Yanlışlıkla olmasıنمو  Her 
kim deقَتََل  öldürürseْؤِمنًام  bir mü’miniخَطًَأ  yanlışlıkla 
ِريرفَتَح azad etmeli ٍةقَبر bir köleْؤِمنٍَةم  mü’minٌةِديو  diyeti 
  َأن يصدقُواmüstesna  ِإلَّاailesine  ِإلَى َأهِلِهteslim etmelidir مسلَّمةٌ

sadaka olarak bağışlamalarıفَِإن  Eğerكَان  iseٍمقَو ِمن  bir 
toplumdanودع  düşman olanلَكُم  sizeوهو  olduğu halde 

ْؤِمنم mü’minِريرفَتَح  azad etmelidirٍةقَبر  bir köleْؤِمنٍَةم  
mü’minِإنو  Şayetكَان  iseٍمقَو ِمن  bir toplumdan نَكُميب sizinle 
منَهيبو onlar arasındaٌِميثَاق  bir antlaşma bulunanٌةفَِدي  diyet 
 azad تَحِريرve   وailesine  ِإلَى َأهِلِهteslim etmeli مسلَّمةٌ

etmelidirٍةقَبر  bir köleْؤِمنٍَةم  mü’minنفَم  Her kimِجدي لَم  
bulamazsaامفَِصي  oruç tutmalıdırِنيرشَه  iki ayِنيتَتَاِبعم  

aralıksızًةبتَو  tevbesini kabul etmesi içinاللَِّه ِمن  Allah’ın 
كَانو olandırاللَّه  Şüphesiz Allahاِليمع  Alîmاِكيمح  Hakim 

92) Yanlışlıkla olması müstesna bir mü’min için bir 
mü’mini öldürmek olamaz. Her kim de bir mü’mini 
yanlışlıkla öldürürse mü’min bir köle azad etmeli ve 
ailesine –sadaka olarak bağışlamaları müstesna- diyeti 
teslim etmelidir. Eğer mü’min olduğu halde size düşman 
olan bir toplumdan ise mü’min bir köle azad etmelidir. 
Şayet sizinle onlar arasında bir antlaşma bulunan bir 
toplumdan ise ailesine diyet teslim etmeli ve mü’min bir 
köle azad etmelidir. Her kim bulamazsa –Allah’ın tevbesini 
kabul etmesi için- aralıksız iki ay oruç tutmalı-dır. Şüphesiz 
Allah Alîm (bilen), Hakim (güçlü) olandır.  
(*)Kasten adam öldüren kimselere uygulanacak dünya cezası kısastır. 
Maktulün ailesinin tamamı veya bir kısmı kısastan vazgeçer yahut 
tazminat karşılığında sulha razı olurlarsa kısas cezası düşer ve diyet 
devreye girer. Kasten öldürme suçunda diyeti, katilin âkılesi değil kendisi 
öder 
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الضرِر لَا يستِوي الْقَاِعدونَ ِمن الْمؤِمِنني غَير أُوِلي 
 لَ اللَّهفَض أَنفُِسِهمو اِلِهموِبيِل اللَِّه ِبأَمونَ ِفي ساِهدجالْمو
 دعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاِعِدينع أَنفُِسِهمو اِلِهموِبأَم اِهِدينجالْم

لَى الْقَاِعِدينع اِهِدينجالْم لَ اللَّهفَضى ونسالْح ا اللَّهرأَج 
درجاٍت ِمنه ومغِفرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا ) 95(عِظيما 
ِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْملَاِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهم قَالُوا ) 96(رِحيما 

كُنت ِض قَالُوا أَلَمِفي الْأَر ِفنيعضتسا مقَالُوا كُن مكُنت ِفيم ضأَر 
 اَءتسو منهج ماهأْوم لَِئكا فَأُووا ِفيهاِجرهةً فَتاِسعاللَِّه و

ِإلَّا الْمستضعِفني ِمن الرجاِل والنساِء والِْولْداِن لَا ) 97(مِصريا 
للَّه فَأُولَِئك عسى ا) 98(يستِطيعونَ ِحيلَةً ولَا يهتدونَ سِبيلًا 

ومن يهاِجر ِفي ) 99(أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا 
 ِمن جرخي نمةً وعسا وا كَِثرياغَمرِض مِفي الْأَر ِجدِبيِل اللَِّه يس

فَقَد توالْم ِركْهدي وِلِه ثُمسرا ِإلَى اللَِّه واِجرهِتِه ميب هرأَج قَعو 
وِإذَا ضربتم ِفي ) 100(علَى اللَِّه وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 

 ملَاِة ِإنْ ِخفْتالص وا ِمنرقْصأَنْ ت احنج كُملَيع سِض فَلَيالْأَر
ودع وا لَكُمكَان وا ِإنَّ الْكَاِفِرينكَفَر الَِّذين كُمفِْتنا أَنْ يِبينا م

)101(  
99) İşte onlar ki Allah’ın onlardan affetmesi umulur. 
Şüphesiz Allah Afuv, Ğafur olandır. 
Hz. Peygamber (a.s) Mekke-i Mükerreme'de iken müslüman olup da 
O'nun Medine-i Münevvere'ye hicretinden sonra da aile ve kabilelerince 
hapsedilerek hicretlerine izin verilmeyip Mekke'de kalan, sonra da 
kavimleriyle birlikte Bedr'e gelen ve orada savaşta ölen gençler hakkında 
nazil olmuştur. İbn Hişâm bunların isimlerini vermektedir: el-Hâris ibn 
Zem'a ibnu'l-Esved, Ebu Kays ibnu'l-Fâkih ibnu'l-Muğîra, Ali îbn 
Umeyye ibn Halef, el-As ibn Munebbih İbmi'l-Haccâc’dır.119 

نمو Her kimاِجرهي  hicret ederseِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  Allah 
ِجدي bulurِضِفي الَْأر  yeryüzündeااغَمرم  gidilecekاكَِثير  çok 

yer deًةعسو  genişlik deنمو  Her kimي جخْر çıkar daِتِهيب ِمن  
evindenااِجرهم  hicret etmek içinِإلَى اللَِّه  Allah’aوِلِهسرو  

Resulü’neثُم  sonraِركْهدي  kendisine yetişirseُتوالْم  ölümفَقَد  
muhakkak kiقَعو  aittirهرَأج  onun ecriلَى اللَِّهع  Allah’aكَانو  

olandırاللَّه  Şüphesiz ki Allahاغَفُور  Ğafurاِحيمر  Rahim 
100) Her kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde 
gidilecek çok yer de bulur genişlik de. Her kim Allah’a ve 
Resulü’ne hicret etmek için evinden çıkar da sonra 
kendisine ölüm yetişirse muhakkak ki onun ecri Allah’a 
aittir. Şüphesiz ki Allah Ğafur, Rahim olandır.  

 Yeryüzünde  ِفي الَْأرِضsefere çıktığınız  ضربتُمzaman وِإذَا
سفَلَي yokturكُملَيع  üzerinizeنَاحج  bir günahوارتَقْص َأن  

kısaltmanızdaلَاِةالص ِمن  namazıُِخفْت ِإن م korkarsanızفِْتنَكُمي َأن  
size kötülük yapmasındanواكَفَر الَِّذين  kafirlerinِإن  

Muhakkak kiالْكَاِفِرين  kafirlerكَانُوا لَكُم  sizin içinاودع  
düşmandırِبينًام  apaçık 

101) Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin size 
kötülük yapmasından korkarsanız namazı kısaltmanızda 
üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için 
apaçık düşmandır. 
 
 

 ْؤِمِنين ِمن الْمoturanlarla  الْقَاِعدونbir değildir لَا يستَِوي
Mü’minlerdenرغَي  müstesnaِليُأو  sahibi olanlarِررالض  özür 

وناِهدجالْمو cihad edenlerِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  Allahاِلِهموِبَأم  
mallarıylaو  ve َأنفُِسِهم canlarıylaَلفَض  üstün kıldıاللَّه  Allah 
اِهِدينجالْم cihad edenleriاِلِهموِبَأم  mallarıylaو  ve َأنفُِسِهم canları 

ileلَى الْقَاِعِدينع  oturanlardanًةجرد  derece bakımındanاكُلو  
Bununla beraberدعو  vaad etmiştirاللَّه  Allahنَىسالْح  en 

güzeliَلفَضو  üstün kılmıştırاللَّه  Allahاِهجالْم ِدين cihad 
edenleriلَىع  üzerindeالْقَاِعِدين  oturanlarارَأج  bir ecirleاِظيمع  

çok büyük 
95) Mü’minlerden –özür sahibi olanlar müstesna- 
oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad 
edenler bir değildir. Allah mallarıyla ve canları ile cihad 
edenleri derece bakımından oturanlardan çok üstün kıldı. 
Bununla beraber Allah hepsine de en güzeli vaad etmiştir; 
fakat yine de Allah cihad edenleri oturanlar üzerinde çok 
büyük bir ecirle üstün kılmıştır. 

 رحمةً ve  وmağfiret رةً ومغِْفO’ndan  ِمنْهdereceler درجاٍت
rahmet vardırكَانو  olandırاللَّه  Şüphesiz ki Allahاغَفُور  

Ğafurاِحيمر  Rahim 
96) O’ndan dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Şüphesiz 
ki Allah Ğafur, Rahim olandır.  
"Müminlerden, oturanlar... " ayeti inince Resulullah (a.s.) "Filanı çağırın" 
dedi. O kimse yanında yazı için gereken okka, levha, kemik gibi 
malzemeler olduğu halde geldi. Resulullah (a.s.) "Müminlerden oturanlar 
ile Allah yolunda cihad edenler bir olamaz" diye yaz buyurdu. O sırada 
müezzin İbni Ümmi Mektûm, Peygamberin (a.s.) arka tarafında 
bulunuyordu. Dedi ki: "Ey Allah'ın Rasulü, ben körüm." Bunun üzerine 
o ayet yerine "Müminlerden... " ayeti nazil oldu.287 

ِإن Kuşkusuzمفَّاهتَو الَِّذين  onları canlarını alırkenُلَاِئكَةالْم  
meleklerظَاِلِمي  zulmeder oldukları haldeَأنفُِسِهم  nefislerine 

 Biz  كُنَّاderler  قَالُواyapıyordunuz  كُنتُمNe  ِفيمderler قَالُوا
ِفينعتَضسم mustazaf olanlardıkِضِفي الَْأر  yeryüzündeقَالُوا  
Derler kiتَكُن َألَم  değil miydi?ضَأر  arzıاللَِّه  Allah’ın ًةاِسعو 

genişوااِجرفَتُه  hicret etseydiniz yaاِفيه  Oradaلَِئكفَُأو  İşte 
onlar var yaماهْأوم  onların barınağıنَّمهج  Cehennemdir 

 dönüş yeridir  مِصيراdoğrusu ne kötü وساءتْ
97) Kuşkusuz melekler onları nefislerine zulmeder oldukları 
halde canlarını alırken: “Ne yapıyordunuz?” derler. “Biz 
yeryüzünde mustazaf olanlardık” derler. Derler ki: 
“Allah’ın arzı geniş değil miydi? Orada hicret etseydiniz 
ya.” İşte onlar var ya; onların barınağı Cehennemdir, 
doğrusu ne kötü dönüş yeridir.   

 ِمنmustazaf olanlar   الْمستَضعِفينAncak müstesnadır اِإلَّ
 لَا çocuklardan الِْولْداِن ve  وkadınlar  والنِّساِءerkekler الرجاِل

ونتَِطيعسي bulamayanًِحيلَة  bir çareو  ve ونتَدهلَا ي bulamayan 
 bir yol سِبيلًا

98) Ancak erkekler, kadınlar ve çocuklardan bir çare 
bulamayan ve bir yol bulamayan mustazaf olanlar 
müstesnadır. 

لَِئكفَُأو İşte onlar kiىسع  umulurاللَّه  Allah’ınفُوعي َأن  
affetmesiمنْهع  onlardanكَانو  olandırاللَّه  Şüphesiz Allah 

 Ğafur  غَفُوراAfuv عفُوا
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  فَاذْكُرواNamazı  الصلَاةbitirdiğinizَ  قَضيتُمzaman da فَِإذَا
zikredinاللَّه  Allah’ıاامِقي  ayakta ikenاودقُعو  otururkenو  ve 

  اطْمْأنَنتُمzaman da  فَِإذَاyanlarınız  جنُوِبكُمüzerinde علَى
Güvenlikte olduğunuzوافََأِقيم  dosdoğru kılın َلَاةالص namazı 

ِإن Muhakkak kiَلَاةالص  namazلَىكَانَتْ ع  üzerineْؤِمِنينالْم  
mü’minlerاِكتَاب  yazılmıştırُقووتًا م vakitleri belirlenerek 

103) Namazı bitirdiğiniz zaman da ayakta iken, otururken 
ve yanlarınız üzerinde Allah’ı zikredin. Güvenlikte 
olduğunuz zaman da namazı dosdoğru kılın. Muhakkak ki 
namaz mü’minler üzerine vakitleri belirlenerek yazılmıştır. 
Hz. Ali'den rivayette o şöyle anlatıyor: Bir grup tüccar Allah'ın Resûlü 
(a.s) gelip: "Ey Allah'ın elçisi, bizler sürekli olarak yeryüzünde yolculuk 
yapmaktayız. Biz nasıl namaz kılalım?" diye sordular. Allah Tealâ 
"Yeryüzünde sefere koyulduğunuz zaman namazı kısaltmanızda size bir 
günah yoktur." âyetini indirdi. Sonra bir süre vahiy gelmedi. Bunun 
üzerinden bir yıl geçmişti ki Allah'ın Resûlü (a.s) bir gazveye çıktı. 
Ashabına öğle namazı kıldırırken onları namazda gören müşrikler: "Allah, 
Muhammed ve ashabına karşı size imkân verdi, haydin üzerlerine 
saldıralım." dediler. İçlerinden birisi: "Yok hayır, şimdi değil; bunların bu 
namazlarının peşinden bundan daha üstün tuttukları bir namazları daha 
var, o namazı kılarlarken saldırın." dedi. Allah Tealâ o gün öğle ile ikindi 
namazları arasında "Hiç şüphesiz Allah, kâfirlere alçaltıcı bir azâb 
hazırlamıştır."a kadar olmak üzere "Kâfirlerin size bir kötülük 
yapmasından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Hiç 
şüphesiz kâfirler sizin için apaçık bîr düşmandırlar." âyetlerini indirdi. 
Böylece korku namazı inmiş oldu. 120 

 O  الْقَوِمizlemekte  ِفي ابِتغَاِء!gevşeklik göstermeyin ولَا تَِهنُوا
topluluğuِإن  Şayetتَكُونُوا  siz duyuyorsanızونتَْألَم  acı 

duyuyorlarمفَِإنَّه  muhakkak onlar daْألَمي ون acı اكَم gibiونتَْألَم  
sizin acı duyduğunuzونجتَرو  Üstelik siz umuyorsunuz ِمن 

  وكَانonların ummadığı  لَا يرجونşeyleri  ماAllah’tan اللَِّه
olandırاللَّه  Şüphesiz Allahاِليمع  Alîmاِكيمح  Hakim 

104) O topluluğu izlemekte gevşeklik göstermeyin! Şayet siz 
acı duyuyorsanız muhakkak onlar da sizin acı duyduğunuz 
gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah’tan onların ummadığı 
şeyleri umuyorsunuz. Şüphesiz Allah Alîm, Hakim olandır. 
(*)Geçen âyetler, savaştan ve onunla ilgili hükümlerden bahsedildi. Sonra 
yanlışlıkla adam öldürmenin ceza ve keffareti açıklandı. Kasden bir 
mü'mini öldürmenin büyük bir cinayet, taşınması çok zor ağır bir veba! 
olduğu belirtildi. Sonra savaşlarda korkulu anlarda insana umut ve cesaret 
veren korku namazının nasıl kılınacağı konu edinildi. 

 kitabı  الِْكتَابsana  ِإلَيكbiz indirdik ki  َأنزلْنَاMuhakkak ki ِإنَّا
  ِبماinsanlar  النَّاِسarasında  بينhükmedesin  ِلتَحكُمhak ile ِبالْحقِّ

şekildeاكَأر  sana gösterdiğiاللَّه  Allah’ınلَا تَكُنو  olma ِللْخَاِئِنين 
Hainlerin اخَِصيم savunucusu 

105) Muhakkak ki biz sana kitabı hak ile indirdik ki insanlar 
arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin. 
Hainlerin savunucusu olma. 
(*)Bu âyette insanların arasında meydana gelen anlaşmazlıklar, davalar, 
tartışmalar karşısında Hz. Peygamber'in ve daha ziyade onun şahsında 
ümmetinin takınmaları gereken tavır, oynamaları gereken rol ve 
uygulamaları gereken muamele şekli açıklanmaktadır. Pek azı müstesna 
olmak üzere özel bir hadise üzerine gelmiş bulunan âyetlerin hedefi, 
sadece o hadiseyi açıklamak ve hükmünü ortaya koymak değil, bu 
münasebetle müslümanlara, kıyamete kadar uyacakları kaideleri -detaylı 
veya çerçeve hükümler olarak- açıklamaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كعم مهطَاِئفَةٌ ِمن قُملَاةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم ِفيِهم ِإذَا كُنتو
ولْيأْخذُوا أَسِلحتهم فَِإذَا سجدوا فَلْيكُونوا ِمن وراِئكُم ولْتأِْت 

ِحذْرهم طَاِئفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا معك ولْيأْخذُوا 
 ِتكُمِلحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر الَِّذين دو مهتِلحأَسو
وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً واِحدةً ولَا جناح علَيكُم ِإنْ 
تِلحوا أَسعضى أَنْ تضرم مكُنت طٍَر أَوم أَذًى ِمن كَانَ ِبكُم كُم

فَِإذَا ) 102(وخذُوا ِحذْركُم ِإنَّ اللَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا 
قَضيتم الصلَاةَ فَاذْكُروا اللَّه ِقياما وقُعودا وعلَى جنوِبكُم فَِإذَا 

مؤِمِنني ِكتابا اطْمأْننتم فَأَِقيموا الصلَاةَ ِإنَّ الصلَاةَ كَانت علَى الْ
ولَا تِهنوا ِفي ابِتغاِء الْقَوِم ِإنْ تكُونوا تأْلَمونَ ) 103(موقُوتا 

فَِإنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اللَِّه ما لَا يرجونَ 
 الِْكتاب ِبالْحق ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك) 104(وكَانَ اللَّه عِليما حِكيما 

ِلتحكُم بين الناِس ِبما أَراك اللَّه ولَا تكُن ِللْخاِئِنني خِصيما 
)105(  
و Veِإذَا  zamanَكُنت  Sen deِفيِهم  aralarında bulunduğun 

 ةٌ طَاِئفdursunَ  فَلْتَقُمnamaz  الصلَاةonlaraَ  لَهمkıldırırken فََأقَمتَ
bir kısmıمِمنْه  onlardanكعم  seninle beraberْأخُذُوالْيو  alsınlar 
متَهِلحَأس silahlarını daفَِإذَا  zamanوادجس  Secde ettikleriكُونُوافَلْي  

bulunsunlarاِئكُمرو ِمن  arkanızdaلْتَْأِتو  gelipٌطَاِئفَة  grupىُأخْر  
diğerُّلصي وا لَم Namaz kılmamış olanلُّواصفَلْي  namaz kılsınlar 
كعم seninle beraberْأخُذُوالْيو  Hazırlıklı olsunمهِحذْر  alsınlar 
و ve متَهِلحَأس silahlarınıدو  istedilerالَِّذين  kiواكَفَر  Kafirlerلَو  

olasınız daتَغْفُلُون  gafil نع ileَأ ِتكُمِلحس silahlarınızِتكُمِتعَأمو  
eşyalarınızdanِميلُونفَي  ansızınكُملَيع  üzerinize gelsinlerًلَةيم  

baskınlaًةاِحدو  birنَاحلَا جو  günah yokturكُملَيع  sizin için ِإن 
Eğerكَان  varsaِبكُم  sizeَأذًى  bir zorlukطٍَرم ِمن  yağmurdan 

dolayıَأو  veyaكُنتُم  olmuşsanızىضرم  hastaواعتَض َأن  
bırakmanızdaتَكُمِلحَأس  silahlarınızıخُذُواو  Yine deكُمِحذْر  

hazırlıklı bulununِإن  Muhakkak kiاللَّه  Allahدَأع  
hazırlamıştırِللْكَاِفِرين  kafirler içinاذَابع  bir azapِهينًام  alçaltıcı 

102)Ve sen de aralarında bulunduğun zaman onlara namaz 
kıldırırken onlardan bir kısmı seninle beraber dursun ve 
silahlarını da alsınlar. Secde ettikleri zaman arkanızda 
bulunsunlar. Namaz kılmamış olan diğer grup gelip 
seninle beraber namaz kılsınlar. Hazırlıklı olsun ve 
silahlarını alsınlar. Kafirler istediler ki silahlarınız ile 
eşyalarınızdan gafil olasınız da ansızın bir baskınla 
üzerinize gelsinler. Eğer yağmurdan dolayı size bir zorluk 
varsa veya hasta olmuşsanız silahlarınızı bırakmanızda 
sizin için bir günah yoktur. Yine de hazırlıklı bulunun. 
Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı bir azap 
hazırlamıştır. 
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كَانَ غَفُور ِإنَّ اللَّه اللَّه ِفرغتاسا وِحيم106(ا ر ( ناِدلْ عجلَا تو
الَِّذين يختانونَ أَنفُسهم ِإنَّ اللَّه لَا يِحب من كَانَ خوانا أَِثيما 

)107 ( مهعم وهاللَِّه و فُونَ ِمنختسلَا ياِس والن فُونَ ِمنختسي
وِل وكَانَ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطًا ِإذْ يبيتونَ ما لَا يرضى ِمن الْقَ

)108 ( نا فَميناِة الديِفي الْح مهنع ملْتادلَاِء جؤه متاأَنه
) 109(يجاِدلُ اللَّه عنهم يوم الِْقيامِة أَم من يكُونُ علَيِهم وِكيلًا 

م نفْسه ثُم يستغِفر اللَّه يِجد اللَّه ومن يعملْ سوًءا أَو يظِْل
ومن يكِْسب ِإثْما فَِإنما يكِْسبه علَى نفِْسِه ) 110(غَفُورا رِحيما 

ومن يكِْسب خِطيئَةً أَو ِإثْما ثُم ) 111(وكَانَ اللَّه عِليما حِكيما 
تاح ِريئًا فَقَدِم ِبِه برا يِبينا مِإثْما وانتهلَ بلُ ) 112(ملَا فَضلَوو

اللَِّه علَيك ورحمته لَهمت طَاِئفَةٌ ِمنهم أَنْ يِضلُّوك وما يِضلُّونَ 
 ابالِْكت كلَيع لَ اللَّهأَنزٍء ويش ِمن كونرضا يمو مهِإلَّا أَنفُس

عةَ والِْحكْمو كلَيلُ اللَِّه عكَانَ فَضو لَمعت كُنت ا لَمم كلَّم
  )113(عِظيما 

نمو Her kimكِْسبي  kazanır daًخَِطيَئة  bir hataَأو  veyaاِإثْم  bir 
günahثُم  sonraِمري  atarsaِبِه  onuِريًئاب  bir suçsuzaفَقَد  

muhakkakَلتَماح  yüklenmiş olurتَانًاهب  büyük bir iftira و ve 
 apaçık  مِبينًاbir günah ِإثْما

112) Her kim bir hata veya bir günah kazanır da sonra onu 
bir suçsuza atarsa muhakkak büyük bir iftira ve apaçık bir 
günah yüklenmiş olur.  

 senin üzerindeki  علَيكAllah’ın  اللَِّهlütfu  فَضُلolmasaydı ولَولَا
و ve تُهمحر rahmetiْتملَه  andolsun ki amaçlamıştıٌطَاِئفَة  bir 

grupمِمنْه  onlardanِضلُّوكي َأن  seni şaşırtmayıِضلُّونا يمو  Oysa 
saptıramazlarِإلَّا  başkasınıمهَأنفُس  kendilerindenو  ve  ام

رضيونَك sana zarar veremezlerٍءشَي ِمن  hiçbir şekildeَلَأنزو  
Çünkü indirmişاللَّه  Allahكلَيع  sanaالِْكتَاب  kitap ileَةالِْحكْمو  

hikmetiو  veكلَّمع  sana bildirmiştirام  şeyleriلَمتَع تَكُن لَم  
bilmediğinُلفَض كَانو  lütfuَِّه الل Şüphesiz ki Allah’ınكلَيع  

senin üzerindekiاِظيمع  çok büyüktür 
113) Allah’ın senin üzerindeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, 
andolsun ki onlardan bir grup seni şaşırtmayı amaçlamıştı. 
Oysa kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir 
şekilde zarar veremezler. Çünkü Allah sana kitap ile hikmeti 
indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri bildirmiştir. Şüphesiz ki 
Allah’ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. 
Dahhâk kanalıyla İbn Abbâs'tan gelen bir rivayette Taif te oturan Sakîf 
oğullan hakkında nazil olduğu kaydedilmektedir. Buna göre Sakîfliler, 
çevrelerindeki kabilelerin isteyerek veya istemiyerek birer birer müsîüman 
olduğunu görünce onlar da Hz. Peygamber'den bir takım tavizler 
kopardıktan sonra müsîüman olmaya karar verir ve Medine-i 
Münevvere'ye bir hey'et gönderirler. Hey'et Medine-i Münevvere'ye gelir, 
isteklerini birer birer sıralarlar: "Namazdan ve öşürden (zekât'tan) muaf 
tutulacaklar, üç yıl daha (sonra bir yıla, hattâ bir aya kadar inerler) putları 
Uzzâ yıkılmıyarak muhafaza etmelerine müsaade edilecek." Hz. 
Peygamber onlara cevap vermez ve hemen bu âyet-i kerime nazil olur da 
istekleri reddedilir.121 
 
 
 
 
 

تَغِْفراسو bağışlanma dileاللَّه  Allah’tanِإن  Muhakkak kiاللَّه  
Allahكَان  olandırاغَفُور  Ğafurا رِحيم Rahim 

106) Allah’tan bağışlanma dile. Muhakkak ki Allah Ğafur, 
Rahim olandır. 

  يخْتَانُونkimselerden  عن الَِّذينmücadele etme ولَا تُجاِدْل
hainlik edenمهَأنفُس  Nefislerineِإن  Muhakkak kiاللَّه  Allah لَا 

ِحبي sevmezنم  kimseyiكَان  olanانًاخَو  çok hain اَأِثيم 
günahkar olan 

107) Nefislerine hainlik eden kimselerden yana mücadele 
etme. Muhakkak ki Allah çok hain olan günahkar olan 
kimseyi sevmez. 

تَخْفُونسي gizlenirler deالنَّاِس ِمن  İnsanlardanتَخْفُونسلَا يو  
gizlenmezlerاللَِّه ِمن  Allah’tanوهو  Oمهعم  onlarla beraberdi 

  لَا يرضىşeyleri ما geceleyin kurarlarken  يبيتُونHalbuki ِإذْ
O’nun razı olmayacağıِلالْقَو ِمن  kurarlarkenكَانو  olandırاللَّه  

Şüphesiz Allahلُونمعا يِبم  yaptıklarınıِحيطًام  kuşatmakta 
108) İnsanlardan gizlenirler de Allah’tan gizlenmezler. 
Halbuki geceleyin O’nun razı olmayacağı şeyleri 
kurarlarken O onlarla beraberdi. Şüphesiz Allah onların 
yaptıklarını kuşatmakta olandır. 
İbn Abbâs'tan rivayete göre Sehm oğullarından bir adam, Temîm ed-Dârî 
ve Adiyy ibn Beddâ' ile bir yolculuğa çıkmış ve Sehm oğullarından olan 
bu kişi yolda, hiçbir müslümanm bulunmadığı bir yerde ölmüş de yol 
arkadaşları olan Temîm ve Adiyy onun arkada bıraktığı mallarını getirip 
ailesine teslim etmişler. Ancak eşyaları arasında bulunan altın yapraklarla 
süslü bir gümüş kadehi kaybetmişler. Allah'ın Resûlü (a.s) bu kadehin 
kaybolmuş olduğuna dair onlara yemin ettirmiş, yemin etmeleri üzerine 
de onları bırakmış. Bir süre sonra kadeh Mekke'de ölenin akrabaları 
tarafından görülüp de kadehi elinde bulunduran kişi onu Temîm ed-Dârî 
ve Adiyy ibn Beddâ'dan satın aldığını söyleyince ölenin akrabaları gelip 
"şehadetlerinin o iki kişinin şehadetlerinden daha doğru olduğuna ve 
Mekke'de buldukları kadehin ölen akrabalarına ait olduğuna" şehadet 
etmişler ve işte bunun üzerine onlar hakkında "Ey iman edenler..." âyet-i 
kerimesi nazil olmuş.288 

اَأنْتُمه İşte sizُؤلَاِءه  öyle kimselersiniz kiلْتُمادج  mücadele 
ettinizمنْهع  onlardan yanaاِةيِفي الْح  hayatındaانْيالد  dünya 

نفَم kimاِدُلجي  ile mücadele edecekاللَّه  Allahمنْهع  onlardan 
yanaموي  günüِةامالِْقي  kıyametَأم  yahutنم  kimكُوني  olacak? 
ِهملَيع onlar içinِكيلًاو  vekil 

109) İşte siz öyle kimselersiniz ki dünya hayatında onlardan 
yana mücadele ettiniz; ya kıyamet günü kim onlardan yana 
Allah ile mücadele edecek yahut kim onlar için vekil 
olacak? 

نمو Her kimْلمعي  işlerاوءس  bir kötülükَأو  veyaظِْلمي  
zulmeder deهنَفْس  nefsineثُم  sonraتَغِْفرسي  bağışlanma dilerse 

اللَّه Allah’tanِجدي  bulurاللَّه  Allah’ıاغَفُور  Ğafurاِحيمر  Rahim 
110) Her kim bir kötülük işler veya nefsine zulmeder de 
sonra Allah’tan bağışlanma dilerse Allah’ı Ğafur, Rahim 
bulur.  

نمو Her kim deكِْسبي  kazanırsaا ِإثْم bir günahافَِإنَّم  ancak 
هكِْسبي onu kazanırلَىع  aleyhineنَفِْسِه  nefsiكَانو  olandırاللَّه  

Şüphesiz Allahاِليمع  Alîmاِكيمح  Hakim 
111) Her kim de bir günah kazanırsa onu ancak nefsi 
aleyhine kazanır. Şüphesiz Allah Alîm (bilen), Hakim 
(güçlü) olandır.  
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ِإن Muhakkak kiاللَّه  Allahغِْفرلَا ي  asla bağışlamazكشْري َأن  

şirk koşulmasınıِبِه  kendisineغِْفريو bağışlarونا دم  başkasını 
ذَِلك Bundan نِلم kimse içinشَاءي  dilediğiنمو  Her kim de 

شِْركي şirk koşarsaِباللَِّه  Allah’aفَقَد  muhakkak ki oَّلض  
sapmıştırلَالًاض  bir sapıklıklaاِعيدب  çok uzak 

116) Muhakkak ki Allah kendisine şirk122 koşulmasını asla 
bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. 
Her kim de Allah’a şirk koşarsa muhakkak ki o çok uzak bir 
sapıklıkla sapmıştır. 
Dahhâk rivayet ediliyor: Yaşlı bir bedevî arap Allah'ın Resûlü (a.s)'ne geldi 
ve: "Ey Allah'ın elçisi, ben, günahlara ve hatalara dalmış bir ihtiyarım. Şu 
kadar var ki Allah'ı bilip de O'na iman ettiğimden beri hiçbir şeyi O'na 
ortak koşmadım. Benim Allah katında halim nasıl olacak?" diye sordu da 
Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.123 

ونعدي ِإن Onların dua ettikleriوِنِه ِمد ن O’ndan başkaِإلَّا  
ancakِإنَاثًا  dişilerdirِإنو  Halbukiونعدي  dua ederlerِإلَّا  ancak 
 inatçı  مِريداşeytana شَيطَانًا

117) Onların O’ndan başka dua ettikleri ancak dişilerdir. 
Halbuki ancak inatçı şeytana dua ederler. 

نَهلَع ona lanet ettiاللَّه  Allahقَاَلو  dedi kiلََأتَِّخذَن  Andolsun ki 
edineceğimاِدكِعب ِمن  senin kullarındanانَِصيب   bir pay 

 belirli مفْروضا
118) Allah ona lanet etti; dedi ki: “Andolsun ki senin 
kullarından belirli bir pay edineceğim.” 

و Andolsun kiملَُأِضلَّنَّه  onları saptıracağımو  ve منَّهنِّيلَُأم onları 
kuruntulara üşüreceğimمنَّهرلَآمو  Elbette onlara 

emredeceğim deتِّكُنبفَلَي  kesinlikle yaracaklarآذَان  kulaklarını 
 Elbette onlara emredeceğim de  ولَآمرنَّهمhayvanların الَْأنْعاِم
نرغَيفَلَي değiştireceklerَخَلْق  yarattığınıاللَِّه  muhakkak ki 

Allah’ınنمو  Her kimْتَِّخذي  edinirseطَانالشَّي  şeytanıاِليو  veli 
 hüsrana  خَِسرmuhakkak  فَقَدAllah’ı  اللَِّهbırakıp da ِمن دوِن

düşmüştürانًارخُس  bir hüsran ileِبينًام  apaçık 
119) “Andolsun ki onları saptıracağım ve onları kuruntulara 
düşüreceğim. Elbette onlara emredeceğim de kesinlikle 
hayvanların kulaklarını yaracaklar. Elbette onlara 
emredeceğim de muhakkak ki Allah’ın yarattığını 
değiştirecekler.” Her kim Allah’ı bırakıp da şeytanı veli 
edinirse muhakkak apaçık bir hüsran ile hüsrana 
düşmüştür. 

مهِعدي Onlara vaad ederنِّيِهمميو  onları kuruntulara düşürür 
 başka bir  ِإلَّاşeytan  الشَّيطَانonlara vaad  يِعدهمOysa etmez وما
şeyاورغُر  aldatmadan 

120) Onlara vaad eder, onları kuruntulara düşürür. Oysa 
şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaad etmez. 

لَِئكُأو İşte onlar var yaماهْأوم  onların varacakları yerنَّمهج  
Cehennemdirونِجدلَا يو  bulamazlarانْهع  ondan اِحيصم 

kaçacak bir yer de 
121) İşte onlar var ya, onların varacakları yer Cehennemdir; 
ondan kaçacak bir yer de bulamazlar. 
(*)Yukarıdaki âyetler. Allah'a ortak koşmanın büyük bir ziyan ve 
düşündürücü bir şaşkınlık olduğu; kadınlara, tanrıçalara tapınıp şeytanın 
dümeninde bir hayat sürenlerin sonunun felâketle noktalanacağı açıklandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وٍف أَورعم قٍَة أَودِبص رأَم نِإلَّا م ماهوجن ِفي كَِثٍري ِمن ريلَا خ
 فواِة اللَِّه فَسضراَء مِتغاب لْ ذَِلكفْعي نماِس والن نيلَاٍح بِإص

 الرسولَ ِمن بعِد ما تبين ومن يشاِقق) 114(نؤِتيِه أَجرا عِظيما 
لَه الْهدى ويتِبع غَير سِبيِل الْمؤِمِنني نولِِّه ما تولَّى ونصِلِه 

ِإنَّ اللَّه لَا يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ) 115(جهنم وساَءت مِصريا 
ماُء وشي نِلم ونَ ذَِلكا دم ِفرغيلَّ وض ِباللَِّه فَقَد ِركشي ن

ِإنْ يدعونَ ِمن دوِنِه ِإلَّا ِإناثًا وِإنْ يدعونَ ِإلَّا ) 116(ضلَالًا بِعيدا 
لَعنه اللَّه وقَالَ لَأَتِخذَنَّ ِمن ِعباِدك نِصيبا ) 117(شيطَانا مِريدا 

أُمنينهم ولَآمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ ولَأُِضلَّنهم ولَ) 118(مفْروضا 
الْأَنعاِم ولَآمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق اللَِّه ومن يتِخذْ الشيطَانَ وِليا 

يِعدهم ويمنيِهم ) 119(ِمن دوِن اللَِّه فَقَد خِسر خسرانا مِبينا 
ِعدا يما وورطَانُ ِإلَّا غُريالش م120(ه ( منهج ماهأْوم لَِئكأُو

  )121(ولَا يِجدونَ عنها مِحيصا 
رلَا خَي hayır yokturِفي كَِثيٍر  bir çoğundaماهونَج ِمن  onların 

fısıldaşmalarınınِإلَّا  müstesnaنم  kimseرَأم  emredenقٍَةدِبص  
Bir sadakaَأو  veyaوٍفرعم  bir iyilikَأو  yahutلَاٍحِإص  
düzeltmeyiنيب  arasınıالنَّاِس  insanlarنمو  Her kimْلفْعي  

yaparsaذَِلك  bunuِتغَاءاب  gözeterekاِةضرم  rızasınıاللَِّه  
Allah’ınَفوفَس  yakındaنُْؤِتيِه  biz ona vereceğizا َأرج bir ecir 
 çok büyük عِظيما

114) Bir sadaka veya bir iyilik yahut insanlar arasını 
düzeltmeyi emreden kimse müstesna onların 
fısıldaşmalarının bir çoğunda hayır yoktur. Her kim bunu 
Allah’ın rızasını gözeterek yaparsa biz yakında ona çok 
büyük bir ecir vereceğiz. 

نمو Her kimْشَاِققي  aykırı davranırوَلسالر  Resul’eِدعب ِمن  
sonraنيا تَبم  apaçık belli ettiktenلَه  kendisineىدالْه  doğru 

yolتَِّبعيو  uyarsaرغَي  başkasınaِبيِلس  yolundanْؤِمِنينالْم  
mü’minlerinلِِّهنُو  onu döndüğüلَّىا تَوم  bırakırızو  ve ِلِهنُص 

kendisini atarızنَّمهج  Cehennemeْتاءسو  o ne kötüاِصيرم  
dönüş yeridir 

115) Her kim kendisine doğru yol apaçık belli ettikten 
sonra Resul’e aykırı davranır ve mü’minlerin yolundan 
başkasına uyarsa onu döndüğü halde bırakırız ve kendisini 
Cehenneme atarız; o ne kötü dönüş yeridir. 
  Bu iki âyet-i kerime, hırsızlık yapan İbn Ubeyrak hakkında nazil 
olmuştur. Peygamber (a.s), hakkında elinin kesilmesi hükmünü verince, o 
da Mekkeye kaçıp irtidat etti, bu buyruklar bunun üzerine nazil oldu, Said 
b. Cübeyr dedi ki: Mekke'ye varınca yine Mekke'de bir evin duvarını 
oydu. Müşrikler onu yakalayıp öldürdüler. Bunun üzerine Allah, 
buyruğunu indirdi.289 
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 ِري ِمنجاٍت تنج مِخلُهدناِت ساِلحِملُوا الصعوا ونآم الَِّذينو
أَص نما وقاللَِّه ح دعا ودا أَبِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ِمن قد

لَيس ِبأَماِنيكُم ولَا أَماِني أَهِل الِْكتاِب من يعملْ ) 122(اللَِّه ِقيلًا 
) 123(سوًءا يجز ِبِه ولَا يِجد لَه ِمن دوِن اللَِّه وِليا ولَا نِصريا 

وهأُنثَى و ذَكٍَر أَو اِت ِمناِلحالص لْ ِمنمعي نمو لَِئكفَأُو ِمنؤم 
ومن أَحسن ِدينا ِممن ) 124(يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ نِقريا 

أَسلَم وجهه ِللَِّه وهو محِسن واتبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا واتخذَ 
ي السماواِت وما ِفي وِللَِّه ما ِف) 125(اللَّه ِإبراِهيم خِليلًا 

ويستفْتونك ِفي ) 126(الْأَرِض وكَانَ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء مِحيطًا 
النساِء قُلْ اللَّه يفِْتيكُم ِفيِهن وما يتلَى علَيكُم ِفي الِْكتاِب ِفي 

لَه ا كُِتبم نهونتؤاِء اللَّاِتي لَا تسى النامتونَ أَنْ يغَبرتو ن
تنِكحوهن والْمستضعِفني ِمن الِْولْداِن وأَنْ تقُوموا ِللْيتامى 

  )127(ِبالِْقسِط وما تفْعلُوا ِمن خيٍر فَِإنَّ اللَّه كَانَ ِبِه عِليما 
تَفْتُونَكسيو senden fetva istiyorlarاِءِفي النِّس  Kadınlar hakkında 

 Onlar  ِفيِهنfetvayı size veriyor  يفِْتيكُمAllah  اللَّهDe ki قُْل
hakkındakiتْلَىا يمو  okunan vardırكُملَيع  sizeِفي الِْكتَاِب  

kitaptaىتَامِفي ي  yetimاِءالنِّس  kızlarاللَّاِتي  kendilerineنلَا تُْؤتُونَه  
vermeyipا كُِتم ب yazılmış olanıنلَه  Haklarındaونغَبتَرو  

istediğinizنوهتَنِكح َأن  nikahlamakِفينعتَضسالْمو  mustazaf ِمن 
  ِللْيتَامىdavranmanız  وَأن تَقُومواçocuklar hakkında الِْولْداِن

yetimlereِطِبالِْقس  adaletliامو  her neلُواتَفْع  yaparsanızٍرخَي ِمن  
Hayırdanفَِإن  muhakkakاللَّه  Allahِبِه كَان  onuاِليمع  hakkıyla 

bilir 
127) Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: 
“Onlar hakkındaki fetvayı Allah size veriyor. Haklarında 
yazılmış olanı kendilerine vermeyip nikahlamak istediğiniz 
yetim kızlar hakkında, mustazaf çocuklar hakkında ve 
yetimlere adaletli davranmanız hakkında kitapta size 
okunan vardır.” Hayırdan her ne yaparsanız muhakkak 
Allah onu hakkıyla bilir. 
Buhari, bu ayet hakkında Hz. Aişe (r.anha)'nın şu sözünü nakletmiştir: 
Yanında yetim bir kız yetiştiren, o yetim kızın velisi ve varisi olan, malında 
hatta hurma salkımında ortak kıldığı halde o yetim kızla evlenmekten yüz 
çeviren ve o kızı başka biriyle evlenmeye zorlayan, o şahsı yetim kızın 
malına ortak kılan ve o yetim kızın başkasıyla evlenmesine engel olan kişi 
hakkında bu ayet nazil olmuştur.124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الَِّذينو kimseleriنُواآم  İman edipِملُواعو  amel işleyenاِتاِلحالص  
salihمِخلُهنُدس  yakında koyacağızنَّاٍتج  Cennetlereِريتَج  akan 

 orada  ِفيهاkalıcıdırlar  خَاِلِدينnehirler  الَْأنْهارaltından ِمن تَحِتها
 منve   وişte gerçek  حقاAllah'ın  اللَِّهvaadi  وعدorada َأبدا

kimdirُقدَأص  daha doğruاللَِّه ِمن  Allah'tanِقيلًا  sözlü? 
122) İman edip salih amel işleyen kimseleri yakında 
altından nehirler akan Cennetlere koyacağız; orada ebedi 
kalıcıdırlar. İşte Allah'ın gerçek vaadi ve kimdir Allah'tan 
daha doğru sözlü?  

سلَي değildirكُماِنيِبَأم  Sizin kuruntularınızaو  ve اِنيلَا َأم 
kuruntularına göreِلَأه  ehliالِْكتَاِب  kitabınنم  Her kimْلمعي  

yaparsaاوءس  bir kötülükزجي  cezalandırılırِبِه  onunlaو  ve  لَا
ِجدي bulamazلَه  kendisi içinوِند ِمن başkaاللَِّه  Allah’tanاِليو  

bir veli deالَا نَِصيرو  yardımcı da 
123) Sizin kuruntularınıza ve ehli kitabın kuruntularına 
göre değildir. Her kim bir kötülük yaparsa onunla 
cezalandırılır ve kendisi için Allah’tan başka bir veli de 
bulamaz yardımcı da. 
Ebu Salih'ten rivayette o şöyle anlatıyor: Ehl-i kitabdan Yahudiler ve 
Hıristiyanlar ile diğer din sâlikleri hep bir yerde oturup birbirlerine: "Biz, 
sizden daha hayırlıyız." dediler de bu âyet-i kerime nazil oldu.290 

نمو Ayrıca her kimْلمعي  işlerseاِتاِلحالص ِمن  salih 
amellerdenذَكٍَر ِمن  erkekَأو  veyaُأنثَى  kadınوهو  onlarْؤِمنم  

mü’min olarakلَِئكفَُأو  işte خُلُوندي girerlerَنَّةالْج  Cenneteو  ve 
ونظْلَملَا ي zulmedilmezlerانَِقير  hurma çekirdeğinin 

çukurcuğu kadar 
124) Ayrıca her kim erkek veya kadın mü’min olarak salih 
amellerden işlerse; işte onlar Cennete girerler ve hurma 
çekirdeğinin çukurcuğu kadar zulmedilmezler. 
Ebu Salih'ten rivayette o şöyle anlatıyor: Tevrat ehli, İncil ehli, Zebur ehli 
ve mü'minler bir mecliste birlikte oturuyorlardı. Birbirlerine karşı: "Biz, 
sizlerden daha üstünüz." dediler de Allah Tealâ bu "Erkek veya kadın her 
kim mü'min olarak sâlih bir amel işlerse onlar cennete girecekler ve 
kendilerine zerre kadar haksızlık edilmiyecektir." âyet-i kerimesini 
indirdi.291 

نمو kim olabilir? نسَأح daha güzelِدينًا  Din bakımındanنِمم  
edenلَمَأس  teslimههجو  yüzünüِللَِّه  Allah’aو  ve وه kimseden 
ِسنحم muhsin olarakعاتَّبو  uyanَِملَّة  milletineاِهيمرِإب  

İbrahim’inِنيفًاح  hanifَاتَّخَذو  edinmiştirاللَّه  Allahاِهيمرِإب  
İbrahim’iخَِليلًا  dost 

125) Din bakımından muhsin olarak yüzünü Allah’a teslim 
eden ve İbrahim’in hanif milletine uyan kimseden daha 
güzel kim olabilir? Allah İbrahim’i dost edinmiştir. 

ما ِفي  ve  وGöklerde  السماواِتne varsa  ما ِفيAllah’ındır وِللَِّه
  مِحيطًاşeyi  شَيٍءher  ِبكُلAllahِّ  اللَّهolandır  وكَانyerde الَْأرِض

ihata edici 
126) Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Allah her şeyi 
ihata edici (kuşatıcı) olandır. 
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ِإنو Eğerقَاتَفَري  ayrılırlarsa daغِْني  zengin kılarاللَّه  Allahاكُل  
her biriniِتِهعس ِمن  genişliği ileكَانو  olandırاللَّه  Şüphesiz 

Allahااِسعو  Vasi’اِكيمح  Hakim  
130) Eğer ayrılırlarsa da Allah her birini genişliği ile zengin 
kılar. Şüphesiz Allah Vasi’(genişleten), Hakim (güçlü) 
olandır. 

ما ِفي  ve  وGöklerde  ِفي السماواِتne varsa  ماAllah’ındır وِللَِّه
 vasiyet ettik  وصينَاmuhakkak ki لَقَدAndolsun   وyerde الَْأرِض
 الَِّذينde ُأوتُوا verilenlereالِْكتَاب  kitapِلكُمقَب ِمن  sizden önce 
اكُمِإيو size deَأن  diyeاتَّقُوا  sakınınاللَّه  Allah’tanِإنو  eğer 
 ne  ماAllah’ındır  ِللَِّهmuhakkak ki فَِإنkafir olursanız  تَكْفُروا
varsaاِتاومِفي الس  göklerdeو  ve ِضا ِفي الَْأرم yerdeكَانو  

olandırاللَّه  Şüphesiz Allahاغَِني  Ğaniyyاِميدح  Hamid  
131) Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Andolsun 
muhakkak ki sizden önce kitap verilenlere de size de: 
“Allah’tan sakının” diye vasiyet ettik; eğer kafir olursanız 
muhakkak ki göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. 
Şüphesiz Allah Ğaniyy (çok  zengin), Hamid (hamde layık) 
olandır. 

ما ِفي  ve  وGöklerde  ِفي السماواِتne varsa  ماAllah’ındır وِللَِّه
  vekil olarak  وِكيلًاŞüphesiz Allah ِباللَِّه yeter  وكَفَىyerde الَْأرِض

132) Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Şüphesiz vekil 
olarak Allah yeter. 

 يْأِت وinsanlar  النَّاسEy  َأيهاsizi giderip  يذِْهبكُمdilerse ِإن يشَْأ
getirirِبآخَِرين  başkalarınıاللَّه كَانو  Şüphesiz Allahلَىع  dırذَِلك  
bunaاقَِدير  Kadir hakkıyla 

133) Ey insanlar, eğer dilerse sizi giderip başkalarını getirir. 
Şüphesiz Allah buna hakkıyla Kadir (güç yetiren)’dır. 

نم Her kimِري كَان يد istiyorsaابثَو  sevabınıانْيالد  dünyaفَِعنْد  
katındadırاللَِّه  Allahابثَو  sevabıانْيالد  dünyanınو  ve ِةالْآِخر 

ahiretinو veكَانŞüphesizاللَّه Allahاِميعس Semi’اِصيرب Basir’dir 
134) Her kim dünya sevabını istiyorsa dünyanın ve ahiretin 
sevabı Allah katındadır. Şüphesiz Allah Semi’ ve Basir’dir. 
(*)Yani, kim âhireti elde etmek arzusuyla Allah'ın farz kıldığı şeyleri 
gereği gibi yerine getirecek olursa, Allah âhirette bunun mükafatını ona 
verir. Her kim dünyalık elde etmek arzusuyla amel ederse, Allah ona da 
dünyada takdir ettiği kadarını verir, âhirette ise onun bir mükâfatı olmaz. 
Çünkü Allah'tan başkası için amel etmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احنا فَلَا جاضرِإع ا أَووزشا نِلهعب ِمن افَتأَةٌ خرِإنْ امو
 تِضرأُحو ريخ لْحالصا ولْحا صمهنيا بِلحصا أَنْ يِهملَيع
الْأَنفُس الشح وِإنْ تحِسنوا وتتقُوا فَِإنَّ اللَّه كَانَ ِبما تعملُونَ 

ِبري128(ا خ ( لَواِء وسالن نيِدلُوا بعوا أَنْ تِطيعتست لَنو
حرصتم فَلَا تِميلُوا كُلَّ الْميِل فَتذَروها كَالْمعلَّقَِة وِإنْ تصِلحوا 

وِإنْ يتفَرقَا يغِن اللَّه ) 129(وتتقُوا فَِإنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رِحيما 
وِللَِّه ما ِفي ) 130(لا ِمن سعِتِه وكَانَ اللَّه واِسعا حِكيما كُ

 ابوا الِْكتأُوت ا الَِّذيننيصو لَقَدِض وا ِفي الْأَرماِت واومالس
ِمن قَبِلكُم وِإياكُم أَنْ اتقُوا اللَّه وِإنْ تكْفُروا فَِإنَّ ِللَِّه ما ِفي 

وِللَِّه ) 131(سماواِت وما ِفي الْأَرِض وكَانَ اللَّه غَِنيا حِميدا ال
ِإنْ ) 132(ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض وكَفَى ِباللَِّه وِكيلًا 

 لَى ذَِلكع كَانَ اللَّهو ِرينأِْت ِبآخيو اسا النهأَي كُمذِْهبأْ يشي
133(ا قَِدير ( اباللَِّه ثَو دا فَِعنينالد ابثَو ِريدكَانَ ي نم

  )134(الدنيا والْآِخرِة وكَانَ اللَّه سِميعا بِصريا 
وVeِإن şeyatٌَأةرام  bir kadınْخَافَت  korkarsaاِلهعب ِمن  kocasının 

 yüz çevirmesinden ضا ِإعراveya  َأوgeçimsizliğinden نُشُوزا
نَاحفَلَا ج günah yokturاِهملَيع  onlar içinاِلحصي َأن  

düzeltmelerindeامنَهيب  aralarınıالْحص  barış yolu ile لْحالصو ki 
düzeltmekرخَي  daha hayırlıdırْتِضرُأحو  hazır kılınmıştır 

الَْأنفُس nefisler iseُّالش ح cimriliğeِإنو  Eğerِسنُواتُح  iyilik ederو  
ve تَتَّقُوا sakınırsanızفَِإن  muhakkak kiاللَّه  Allahكَان  olandır 

لُونما تَعِبم yaptıklarınızdanاخَِبير  hakkıyla haberdardır  
128) Ve şeyat bir kadın kocasının geçimsizliğinden veya 
yüz çevirmesinden korkarsa barış yolu ile aralarını 
düzeltmelerinde onlar için günah yoktur –ki düzeltmek 
daha hayırlıdır- nefisler ise cimriliğe hazır kılınmıştır. Eğer 
iyilik eder ve sakınırsanız muhakkak ki Allah 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdar olandır.  
Hz. Aişe’den (r.anha) rivayet edildiğine göre bu ayet, yanında fazla 
sevmediği, fazla düşüp kalkmadığı bir hanımı bulunup da ondan ayrılmak 
isteyen, buna karşılık hanımının da kendisine: “Bana istediğin gibi pay 
ayırmanı sana helal ediyorum.” demesi üzerine nazil olmuştur.292 

 adaletli  َأن تَعِدلُواgüç yetiremezsiniz ولَن تَستَِطيعوا
davranmayaنيب  arasındaاِءالنِّس  kadınlarلَوو  Ne kadar 

تُمصرح çabalasanız daفَلَا تَِميلُوا  O halde yönelip bırakmayın 
 askıya  كَالْمعلَّقَِةbırakmayın  فَتَذَروهاmeyille  الْميِلtam كُلَّ

alınmış gibiِإنو  Eğerواِلحتُص  düzelirو  ve تَتَّقُوا sakınırsanız 
فَِإن muhakkak اللَّه Allahكَان  dırاغَفُور  Ğafurاِحيمر  Rahim  

129) Ne kadar çabalasanız da kadınlar arasında adaletli 
davranmaya asla güç yetiremezsiniz. O halde tam bir 
meyille yönelip onu askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer 
düzelir ve sakınırsanız muhakkak Allah Ğafur (bağışlayan), 
Rahim (esirgeyen)’dır. 
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اَء ِللَِّه ودهِط شِبالِْقس اِمنيوا قَووا كُوننآم ا الَِّذينهاأَيلَى يع لَو
أَنفُِسكُم أَو الْواِلديِن والْأَقْرِبني ِإنْ يكُن غَِنيا أَو فَِقريا فَاللَّه أَولَى 
ِبِهما فَلَا تتِبعوا الْهوى أَنْ تعِدلُوا وِإنْ تلْووا أَو تعِرضوا فَِإنَّ 

يها الَِّذين آمنوا آِمنوا ياأَ) 135(اللَّه كَانَ ِبما تعملُونَ خِبريا 
ِباللَِّه ورسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي نزلَ علَى رسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي 
أَنزلَ ِمن قَبلُ ومن يكْفُر ِباللَِّه وملَاِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه والْيوِم 

ِإنَّ الَِّذين آمنوا ثُم كَفَروا ) 136 (الْآِخِر فَقَد ضلَّ ضلَالًا بِعيدا
 ملَه ِفرغِلي اللَّه كُني ا لَموا كُفْرادداز وا ثُمكَفَر وا ثُمنآم ثُم

بشر الْمناِفِقني ِبأَنَّ لَهم عذَابا أَِليما ) 137(ولَا ِليهِديهم سِبيلًا 
ونَ الْكَاِفِرين أَوِلياَء ِمن دوِن الْمؤِمِنني الَِّذين يتِخذُ) 138(

وقَد نزلَ ) 139(أَيبتغونَ ِعندهم الِْعزةَ فَِإنَّ الِْعزةَ ِللَِّه جِميعا 
علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم آياِت اللَِّه يكْفَر ِبها ويستهزأُ 

ا فَلَا تِإذًا ِبه كُمِرِه ِإنِديٍث غَيوا ِفي حوضخى يتح مهعوا مدقْع
ِمثْلُهم ِإنَّ اللَّه جاِمع الْمناِفِقني والْكَاِفِرين ِفي جهنم جِميعا 

)140(  
139) Onlar ki mü’minlerden başka kafirleri veli edinirler. 
İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet 
bütünüyle Allah’a aittir. 
Bu âyet-i kerime kâfirlerle dostluk kurmayı yasaklamayı ihtiva etmektedir. 
Din ile ilgili işler hususunda onları yardımcı edinme yasağını da ihtiva 
etmektedir. Hz.Âişe (r.anha)'den rivayet edildiğine göre, müşriklerden 
birisi Peygamber (a.s)"le birlikte çarpışmak üzere arkadan yetişti. Hz. 
Peygamber ona: "Geri dön. Çünkü biz hiçbir müşrikin yardımını almayız" 
diye buyurdu.125 

قَدو muhakkakَلنَز  indirmiştir kiكُملَيع  O sizeِفي الِْكتَاِب  
kitaptaِإذَا َأن  zamanتُمِمعس  işittiğinizاِتآي  ayetlerininاللَِّه  

Allah’ınكْفَري  inkar edildiğiniاِبه  onlarlaُأزتَهسيو  alay 
edildiğiniاِبه  onlarوادفَلَا تَقْع  oturmayınمهعم  onlarla beraber 

 onlar  غَيِرِهbir söze  ِفي حِديٍثdalıncaya  يخُوضواkadar حتَّى
başkaِإنَّكُم  siz de muhakkakِإذًا  o zamanمِمثْلُه  onlar 

gibisinizdirِإن  Muhakkakاللَّه  Allahاِمعج  hep beraber 
نَاِفِقينالْم münafıkları daالْكَاِفِرينو  kafirleri deنَّمهِفي ج  

Cehennemdeاِميعج  toplayacaktır 
140) Muhakkak O size kitapta indirmiştir ki: “Allah’ın 
ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini 
işittiğiniz zaman onlar başka bir söze dalıncaya kadar 
onlarla beraber oturmayın; yoksa o zaman muhakkak siz de 
onlar gibisinizdir.” Muhakkak Allah münafıkları da kafirleri 
de hep beraber Cehennemde toplayacaktır. 
(*)Yani, küfür ve inkârdan başka bir söz söyleyînceye kadar onlarla 
birlikte oturmayın. "Çünkü o zaman siz de onlar gibi olursunuz." İşte bu 
buy rukda, münkeri açığa vurdukları takdirde masiyet işleyenlerden uzak 
durmanın vücubuna delalet vardır. Çünkü, onlardan uzak durmayan bir 
kimse, onların fiillerine razı olmuş olur. Küfre rıza ise küfürdür. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ayakta  قَواِمينbile olsa  كُونُواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
tutunِطِبالِْقس  adaletiاءدشُه  şahidler olarakِللَِّه  Allah için لَوو 

لَى َأنفُِسكُمع kendinizِنياِلدالْو َأو  ana babanızو  ve ِبينالَْأقْر 
yakınlarınız aleyhindeكُني ِإن  İsterاغَِني  zengin olsunَأو  ister 

 her ikisine de  َأولَى ِبِهماÇünkü Allah فَاللَّهfakir olsun  فَِقيرا
daha yakındırوافَلَا تَتَِّبع  Öyleyse uymayınىوالْه  hevanıza َأن 

 dilinizi eğip büker  تَلْوواEğer  وِإنadaletten vazgeçerek تَعِدلُوا
َأو veyaواِرضتُع  yüz çevirirsenizفَِإن  şüphesizَّالل ه Allahكَان  

olandırلُونما تَعِبم  yaptıklarınızdanاخَِبير  haberdardır 
135) Ey iman edenler, kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız 
aleyhinde bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta 
tutun. İster zengin olsun; ister fakir olsun. Çünkü Allah her 
ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaletten vazgeçerek 
hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker veya yüz 
çevirirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdar 
olandır. 
(*)Yani, adaleti ayakta tutma işi sizden gerektiği her seferinde tekrarlanıp 
dursun. Bu ise, kendi aleyhinize şahidlikte adaletli olmak ile olur. Kişinin 
kendi aleyhine şahidliği, aleyhindeki hakları ikrar etmesiyle olur. Bundan 
sonra ise kendilerine iyi davranmanın vacip olması ve mevkilerinin 
büyüklüğü dolayısıyla anne-babadan gözetmekte ve ikinci olarak da 
akrabaları sözkonusu etmektedir. Çünkü akrabalar sevilir ve onlar 
yakınlık duygusuyla adil olmayan bir şekilde korunmaları ihtimali vardır. 

 Allah’a  ِباللَِّهiman edin  آِمنُواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
سروِلِهو Resulü’neالِْكتَاِبو  kitabaَلالَِّذي نَز  indirdiğiوِلِهسلَى رع  

Resulü’neالِْكتَاِبو  kitaplaraَلالَِّذي َأنز  indirdiğiُلقَب ِمن  
bundan önceنمو  Her kimكْفُري  inkar ederseِباللَِّه  Allah’ı 

 ve  وResullerini  ورسِلِهkitaplarını  وكُتُِبِهmeleklerini وملَاِئكَِتِه
 sapmıştır  ضلmuhakkak kiَّ  فَقَدahiret  الْآِخِرgününü الْيوِم
 çok uzak bir  بِعيداsapıklıkla ضلَالًا

136) Ey iman edenler, Allah’a, Resulü’ne (bölüm bölüm) 
indirdiği kitaba ve bundan önce (toptan) indirdiği kitaplara 
iman edin. Her kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, 
Resullerini ve ahiret gününü inkar ederse muhakkak ki çok 
uzak bir sapıklıkla sapmıştır. 

ِإن Muhakkakالَِّذين  kiنُواآم  iman edenثُم  sonraواكَفَر  kafir 
olanثُم  sonraنُواآم  iman edenثُم  sonraواكَفَر  kafir olarakثُم  

sonraواادداز  artıranlar var yaاكُفْر  küfürleriniكُني لَم  değildir 
اللَّه Allahغِْفرِلي  bağışlayacakملَه  onlarıمهِديهلَا ِليو  Onları 

iletecek de değildirِبيلًاس  yola 
137) Muhakkak ki iman eden, sonra kafir olan sonra iman 
eden, sonra kafir olarak sonra küfürlerini artıranlar var ya 
Allah onları bağışlayacak değildir. Onları yola iletecek de 
değildir. 

شِّرب müjdele kiنَاِفِقينالْم  Münafıklaraملَه ِبَأن  onlar içinاذَابع  
bir azap vardır!اَأِليم  çok acıklı 

138) Münafıklara müjdele ki onlar için çok acıklı bir azap 
vardır. 

الَِّذين Onlar kiتَِّخذُوني  edinirlerالْكَاِفِرين  kafirleriاءِليَأو  veli ِمن 
 نْدهم ِع?mı arıyorlar  َأيبتَغُونmü’minlerden  الْمْؤِمِنينbaşka دوِن

onların yanındaَةالِْعز  İzzetiفَِإن  Oysa muhakkak kiَةالِْعز  
izzetِللَِّه  Allah’a aittirاِميعج  bütünüyle 
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ذَِبينذَبم bocalamışlardır kiنيب  arasındaذَِلك  Bunların لَا ِإلَى 
 Her kimi de  ومنonlara da  ولَا ِإلَى هُؤلَاِءbunlara da هُؤلَاِء
 sen onun için  لَهbulamazsın  فَلَن تَِجدAllah  اللَّهsaptırırsa يضِلْل
 asla bir yol سِبيلًا

143) Bunların arasında bocalamışlardır ki bunlara da onlara 
da. Herkimi de Allah saptırırsa sen onun için asla bir yol 
bulamazsın. 

  الْكَاِفِرينedinmeyin  لَا تَتَِّخذُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
kafirleriاءِليَأو  velilerوِند ِمن  başkaْؤِمِنينالْم  mü’minlerden 
ونَأتُِريد istiyorsunuz?لُواعتَج َأن  mi olsunَِّه ِلل Allah’aكُملَيع  

aleyhinizeلْطَانًاس  bir delilِبينًام  apaçık 
144) Ey iman edenler, mü’minlerden başka kafirleri veliler 
edinmeyin. Allah’a aleyhinize apaçık bir delil mi olsun 
istiyorsunuz? 
Medine-i Münevvere'de Ensardan bazıları ile Kurayza oğulları Yahudileri 
arasında süt emme gibi, yeminle birbirlerine bağlanma gibi sebeplerle 
oluşmuş ilişkiler ve dostluklar vardı. Hz. Peygamber Medine-i 
Münevvere'ye gelip de müslüman olunca Yahudilerle olan dostluklarının 
doğru olup olmadığından, ya da bu dostluklarını devam ettirmelerinde bir 
sakınca olup olmadığında şüphe ettiler de Allah'ın Resûlü (a.s)'a gelip 
sordular: "Ey Allah'ın elçisi, kimlerle dost olalım?" Efendimiz (a.s): 
"Muhacirlerle dost olun." buyurdu da bu âyet-i kerime nazil oldu.126 

ِإن Muhakkak kiنَاِفِقينالْم  münafıklarِكرِفي الد  
tabakasındadırlarفَِلالَْأس  en altالنَّاِر ِمن  ateşinتَِجد لَنو  asla 

bulamazsınملَه  Sen onlar içinانَِصير  bir yardımcı 
145) Muhakkak ki münafıklar ateşin en alt 
tabakasındadırlar. Sen onlar için asla bir yardımcı 
bulamazsın. 

 düzeltenler  وَأصلَحواtevbe edip  الَِّذين تَابواAncak müstesna ِإلَّا
 has kılanlar  وَأخْلَصواAllah’a  ِباللَِّهsımsıkı sarılıp واعتَصموا

مِدينَه dinleriniِللَِّه  yalnız Allah’aلَِئكفَُأو  İşte onlarعم  
beraberdirْؤِمِنينالْم  mü’minlerleَفوسو  yakındaْؤِتي  
verecektirاللَّه  Allah daْؤِمِنينالْم  mü’minlereارَأج  bir ecir 

 çok büyük عِظيما
146) Ancak tevbe edip düzeltenler, Allah’a sımsıkı sarılıp 
dinlerini yalnız Allah’a has kılanlar müstesna... İşte onlar 
mü’minlerle beraberdir. Allah da yakında mü’minlere çok 
büyük bir ecir verecektir. 
Bundan bir önceki âyet-i kerimede "Doğrusu münafıklar cehennemin en 
alt tabakasındadırlar." buyrularak münafıkların yeri haber verilince 
Resûlullah (a.s)'ın ashabından bazıları: "Filân filân kişiler münafıktılar ama 
sonra tevbe ettiler. Onlara nasıl davranılacak, onlara nereye konulacak?" 
diye sordular da bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.127 

  ِإن شَكَرتُمsize azab  ِبعذَاِبكُمAllah  اللَّهyapsın?  يفْعُلne diye ما
Şükrederو  ve نْتُمآم iman edersenizكَانو  olandırاللَّه  

Şüphesiz Allahاشَاِكر  Şakirاِليمع  Alîm 
147) Şükreder ve iman ederseniz Allah size ne diye azab 
yapsın? Şüphesiz Allah Şakir, Alîm olandır. 
(*)Yani siz şükredecek ve iman edecek olursanız, sizi azap etmekte O'nun 
elde edeceği fayda nedir? Böylelikle yüce Allah, şükreden mü'mini aza 
plandır mayacağına, O'nun kullarını azapl andırma sının mülkünü 
artırmayacağına, yaptıklarına cezayı terk etmesinin de hakimiyet ve 
saltanatını eksiltmeyeceğine dikkat çekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كُنن اللَِّه قَالُوا أَلَم ِمن حفَت فَِإنْ كَانَ لَكُم ونَ ِبكُمصبرتي الَِّذين
لْكَاِفِرين نِصيب قَالُوا أَلَم نستحِوذْ علَيكُم معكُم وِإنْ كَانَ ِل

 لَنِة وامالِْقي موي كُمنيب كُمحي فَاللَّه ِمِننيؤالْم ِمن كُمعنمنو
ِإنَّ الْمناِفِقني ) 141(يجعلَ اللَّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيلًا 

للَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا ِإلَى الصلَاِة قَاموا يخاِدعونَ ا
) 142(كُسالَى يراُءونَ الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه ِإلَّا قَِليلًا 

 ِللْ اللَّهضي نملَاِء وؤلَا ِإلَى هلَاِء وؤلَا ِإلَى ه ذَِلك نيب ذَِبنيذَبم
لَه ِجدت ِبيلًا فَلَنِخذُوا ) 143( ستوا لَا تنآم ا الَِّذينهاأَيي

الْكَاِفِرين أَوِلياَء ِمن دوِن الْمؤِمِنني أَتِريدونَ أَنْ تجعلُوا ِللَِّه 
ِإنَّ الْمناِفِقني ِفي الدرِك الْأَسفَِل ِمن ) 144(علَيكُم سلْطَانا مِبينا 

لَناِر وا النِصرين ملَه ِجدوا ) 145( تلَحأَصوا وابت ِإلَّا الَِّذين
 ِمِننيؤالْم عم لَِئكِللَِّه فَأُو مهوا ِدينلَصأَخوا ِباللَِّه ومصتاعو

ما يفْعلُ اللَّه ) 146(وسوف يؤِت اللَّه الْمؤِمِنني أَجرا عِظيما 
  )147( شكَرتم وآمنتم وكَانَ اللَّه شاِكرا عِليما ِبعذَاِبكُم ِإنْ

الَِّذين Onlarونصبتَري  gözetlerler deِبكُم  siziفَِإن  eğerلَكُم كَان  
sizeفَتْح  bir fetih gelseاللَِّه ِمن  Allah’tanقَالُوا  derlerنَكُن َألَم  

Biz değil miydik?كُمعم  sizinle beraberِإنو  Eğerكَان  olursa 
daِللْكَاِفِرين  kafirlerinنَِصيب  nasibiقَالُوا  derlerِْوذتَحنَس َألَم  galip 

gelemez miydik?كُملَيع  Biz sizeكُمنَعنَمو  Sizi korumadık mı? 
ْؤِمِنينالْم ِمن mü’minlerdenفَاللَّه  Artık Allahُكحي م 

hükmedecektirنَكُميب  aranızdaموي  günündeِةامالِْقي  kıyamet 
  ِللْكَاِفِرينDoğrusu Allah  اللَّهasla vermeyecektir ولَن يجعَل
kafirlereلَىع  aleyhineْؤِمِنينالْم  mü’minlerِبيلًاس  bir yol 

141) Onlar sizi gözetlerler de eğer size Allah’tan bir fetih 
gelse: “Biz sizinle beraber değil miydik?” derler. Eğer 
kafirlerin nasibi olursa da: “Biz size galip gelemez miydik? 
Sizi mü’minlerden korumadık mı?” derler. Artık Allah 
kıyamet gününde aranızda hükmedecektir. Doğrusu Allah 
kafirlere mü’minler aleyhine asla bir yol vermeyecektir.  
Münafıklar, müslümanların başına felâketler gelmesini arzular ve 
beklerlerdi. Ama buna rağmen yine de müslümanlar bir zafer 
kazanırlarsa:" Biz sizinle birlikte değil miydik? Bize de ganimetten pay 
verin." derler; kâfirler müslümanlara karşı bir üstünlük sağlarlarsa bu 
sefer de kâfirlere: "Size üstünlük sağlıyarak sizi müslümanlardan 
korumadık mı?" derlerdi.293 

ِإن Muhakkakنَاِفِقينالْم  münafıklarونخَاِدعي  aldatmak isterler 
اللَّه Allah’ıوهو  Halbuki Oَخ مهاِدع onları aldatandırِإذَاو  

zamanواقَام  kalktıklarıلَاِةِإلَى الص  Namazaواقَام  kalkarlar 
 ve  وİnsanlara  النَّاسgösteriş yaparlar  يراءونtembelce كُسالَى

ونذْكُرلَا ي anarlarاللَّه  Allah’ıِإلَّا  ancakقَِليلًا  pek az 
142) Muhakkak münafıklar Allah’ı aldatmak isterler. 
Halbuki O onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman 
tembelce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı 
ancak pek az anarlar. 
(*)Yani onlar, tembel tembel, ağırdan alarak, ağırlaşmış olarak, riyakârlık 
yapmak üzere namaz kılarlar. Herhangi bir sevap ummazlar. Onu terk 
etmekten dolayı da ceza göreceklerine inanmazlar. 
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 كَانَ اللَّهو ظُِلم نِل ِإلَّا مالْقَو وِء ِمنِبالس رهالْج اللَّه ِحبلَا ي
ِإنْ تبدوا خيرا أَو تخفُوه أَو تعفُوا عن ) 148(سِميعا عِليما 

ِإنَّ الَِّذين يكْفُرونَ ِباللَِّه ) 149(ِديرا سوٍء فَِإنَّ اللَّه كَانَ عفُوا قَ
 ِمنؤقُولُونَ نيِلِه وسراللَِّه و نيقُوا بفَرونَ أَنْ يِريديِلِه وسرو
ِببعٍض ونكْفُر ِببعٍض ويِريدونَ أَنْ يتِخذُوا بين ذَِلك سِبيلًا 

نَ حقا وأَعتدنا ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا أُولَِئك هم الْكَاِفرو) 150(
)151 ( مهٍد ِمنأَح نيقُوا بفَري لَمِلِه وسروا ِباللَِّه ونآم الَِّذينو

) 152(أُولَِئك سوف يؤِتيِهم أُجورهم وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما 
 أَنْ تنزلَ علَيِهم ِكتابا ِمن السماِء فَقَد يسأَلُك أَهلُ الِْكتاِب

 مهذَتةً فَأَخرهج ا اللَّهفَقَالُوا أَِرن ذَِلك ِمن رى أَكْبوسأَلُوا مس
 اتنيالْب مهاَءتا جِد معب لَ ِمنذُوا الِْعجخات ثُم اِعقَةُ ِبظُلِْمِهمالص

نا عنفَوا فَعِبينا ملْطَانى سوسا منيآتو لَ ) 153( ذَِلكزأَن ثُم
 طَاِئفَةٌ قَدو كُمى طَاِئفَةً ِمنشغا ياسعةً ننأَم مِد الْغعب ِمن كُملَيع
نَ أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ ِباللَِّه غَير الْحق ظَن الْجاِهِليِة يقُولُو

هلْ لَنا ِمن الْأَمِر ِمن شيٍء قُلْ ِإنَّ الْأَمر كُلَّه ِللَِّه يخفُونَ ِفي 
أَنفُِسِهم ما لَا يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كَانَ لَنا ِمن الْأَمِر شيٌء ما 

ِتب علَيِهم قُِتلْنا هاهنا قُلْ لَو كُنتم ِفي بيوِتكُم لَبرز الَِّذين كُ
 صحمِليو وِركُمدا ِفي صم اللَّه ِليتبِليو اِجِعِهمضلُ ِإلَى مالْقَت

  )154(ما ِفي قُلُوِبكُم واللَّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر 
153) Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap 
indirmeni isterler. Muhakkak ki Musa’dan da bundan daha 
büyüğünü isteyerek: “Allah’ı bize açıkça göster!” demişlerdi 
de böylece zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra 
onlara apaçık deliller gelmesinin ardından buzağıyı (ilah) 
edindiler. Ona rağmen biz onu affettik; çünkü biz Musa’ya 
apaçık delil vermiştik. 
Bu ayet, Yahudiler hakkında nazil olmuştur. Hz. Peygamber (a.s)'e: "Ey 
Muhammed, eğer gerçekten peygamber isen Musa'nın getirdiği gibi kitabı 
gökten bize bir defada toptan getir." dediler de Allah Tealâ bu âyet-i 
kerimeyi indirdi.128 

  ِبِميثَاِقِهمTur’u  الطُّورonların üzerine  فَوقَهمkaldırmıştık ورفَعنَا  
Kesin söz vermiş oldukları içinقُلْنَاو  dedikملَه  Ayrıca onlara: 

 Ayrıca وقُلْنَا secde ederek  سجداO kapıdan  الْبابgirin ادخُلُواْ
diyerekملَه  onlaraَواْ الدتَع  taşkınlık etmeyin!ِتبِفي الس  

Cumartesi günündeَأخَذْنَاو  aldıkمِمنْه  onlardanيثَاقًام  bir söz 
  sağlam غَِليظًا

154) Kesin söz vermiş oldukları için Tur’u onların üzerine 
kaldırmıştık. Onlara: “O kapıdan secde ederek girin” dedik. 
Ayrıca onlara: “Cumartesi gününde taşkınlık etmeyin” 
diyerek onlardan kuvvetli, sağlam bir söz aldık. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِحبلَا ي sevmezاللَّه  Allahرهالْج  açıklanmasınıوِءِبالس  kötü ِمن 
  وكَانzulme uğrayan  من ظُِلمancak müstesna  ِإلَّاsözün الْقَوِل

dırاللَّه  Şüphesiz Allahاِميعس  Semi’اِليمع  Alim 
148) Allah kötü sözün açıklanmasını sevmez; ancak zulme 
uğrayan müstesna. Şüphesiz Allah Semi’ (işitici), Alim 
(herşeyi bilen)’dır. 
(*)Yani zulme uğrayan, kendisine zulmedene beddua etmeyip; Allah'ım 
ona karşı bana yardım et, Allah'ım ondaki hakkımı al. Allah'ım, bana 
yapmak istediği zulmüne sen engel ol der. Bu ise, savunmaya dair Allah'a 
yapılan bir dua olup, kötülüğün en aşağı basamağıdır. 

ِإن Şayetوادتُب  açıklarsanızارخَي  bir hayrıَأو  veyaتُخْفُوه  onu 
gizlersenizَأو  yahutفُواتَع  affedersenizوٍءس نع  bir kötülüğü 

فَِإن muhakkakاللَّه  Allahكَان  olandırافُوع  Afuvاقَِدير  Kadir 
149) Şayet bir hayrı açıklarsanız veya onu gizlerseniz, yahut 
bir kötülüğü affederseniz muhakkak Allah Afuv, Kadir 
olandır. 

ِإن Muhakkakالَِّذين  kiونكْفُري  inkar edenlerِباللَِّه  Allah’ıو  ve 
  بينayırmak  َأن يفَرقُواisterler de  ويِريدونResullerini رسِلِه

arasınıاللَِّه  Allahو  ile ِلِهسر Resullerininُقُوليو ون diyerekنُْؤِمن  
iman ederizٍضعِبب  Bir kısmınaنَكْفُرو  inkar ederizٍضعِبب  bir 

kısmınıونِريديو  isterlerتَِّخذُواي َأن  tutmakنيب  arasındaذَِلك  
bunlarِبيلًاس  bir yol 

150) Muhakkak ki Allah’ı ve Resullerini inkar edenler Allah 
ile Resullerinin arasını ayırmak isterler de: “Bir kısmına 
iman ederiz bir kısmını inkar ederiz.” diyerek bunlar 
arasında bir yol tutmak isterler. 
Yüce Allah, kitap ehli olan Yahudi ve Hıristiyan kâfirleri -Muhammed 
(a.s)'ın peygamberliğini inkâr ettiğinden dolayı- sözkonusu etmekte ve 
onun peygamberliğini inkâr etmenin, bütün peygamberleri inkâr etmek 
olduğunu beyan etmektedir. Çünkü, Muhammed (a.s)'a ve bütün 
peygamberlere (hepsine-salât ve selam olsun) iman etmeyi ümmetine 
emretmemiş hiçbir peygamber yoktur.294 

لَِئكُأو İşte مه onlarونالْكَاِفر  kafirlerin ta kendileridirاقح  
hakikiو  ve نَاتَدَأع biz hazırladıkِللْكَاِفِرين  kafirler içinاذَابع  bir 

azapِهينًام  alçaltıcı 
151) İşte onlar hakiki kafirlerin ta kendileridir ve biz kafirler 
için alçaltıcı bir azap hazırladık. 

الَِّذينو edenlerنُواآم  imanِباللَِّه  Allah’aِلِهسرو  Resullerine لَمو 
 onlardan  ِمنْهمhiç birisinin  َأحٍدarasını  بينayırmazlar يفَرقُوا
لَِئكُأو İşteَفوس  yakındaْؤِتيِهمي  verecektirمهورُأج  onlar ki 

ecirleriniكَانو  olandırاللَّه  Allahاغَفُور  Ğafurاِحيمر  Rahim 
152) Allah’a ve Resullerine iman edenler onlardan hiç 
birisinin arasını ayırmazlar. İşte onlar ki yakında ecirlerini 
verecektir. Allah Ğafur, Rahim olandır.  

َألُكسي senden isterlerُلَأه  ehliالِْكتَاِب  Kitapَلتُنَز َأن  indirmeni 
ِهملَيع kendilerineاِكتَاب  bir kitapاِءمالس ِمن  göktenفَقَد  

Muhakkak kiَألُواس  isteyerekىوسم  Musa’dan daرَأكْب  daha 
büyüğünüذَِلك ِمن  bundanفَقَالُوا  demişlerdi deَأِرنَا  bize 

gösterاللَّه  Allah’ıًةرهج  açıkça!مفََأخَذَتْه  çarptıُاِعقَةالص  yıldırım 
ِبظُلِْمِهم zulümleri sebebiyle onlarıثُم  Sonraاتَّخَذُوا  edindiler 
  الْبينَاتgelmesininُ  ما جاءتْهمardından  ِمن بعِدbuzağıyı الِْعجَل

apaçık delillerنَافَوفَع  biz onu affettikذَِلك نع  Ona rağmen 
 apaçık  مِبينًاdelil  سلْطَانًاMusa’ya  موسىvermiştik وآتَينَا
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157) Bir de onların: “Muhakkak biz Allah’ın resulü Meryem 
oğlu İsa Mesih’i öldürdük?” demeleri sebebiyledir. Halbuki 
onu ne öldürdüler ne de onu astılar fakat onlara benzer 
gösterildi. Muhakkak onun hakkında ihtilafa düşenler 
ondan şüphe içindedirler. Onların buna dair bir bilgileri 
yoktur, ancak zanna uymaktadırlar. Doğrusu onu kesin 
olarak öldürmediler. 

  وكَانkendisine  ِإلَيِهAllah  اللَّهonu yükseltti  رفَعهAksine بْل
olandırاللَّه  Şüphesiz Allahاِزيزع  Azîzاِكيمح  Hakîm 

158) Aksine Allah onu kendisine doğru yükseltti. Şüphesiz 
Allah Azîz, Hakîm olandır. 

ِإنو Eğerِلَأه ِمن  ehlindenالِْكتَاِب  kitapْؤِمنَنِإلَّا لَي  her biri iman 
edecektirِبِه  onaَلقَب  önceِتِهوم  ölümündenمويو  gününde de 

 şahit  شَِهيداonlara  علَيِهمolacaktır  يكُونKıyamet الِْقيامِة
159) Eğer kitap ehlinden her biri ona ölümünden önce iman 
edecektir. Kıyamet gününde de onlara şahit olacaktır.  

  حرمنَاYahudilerin  هادواsebebiyle  ِمن الَِّذينzulümleri فَِبظُلٍْم
haram kıldıkِهملَيع  kendilerine اٍتبطَي temiz şeyleriُْأِحلَّت  helal 

kılınanملَه  onlaraِهمدِبصو  alıkoymaları nedeniyleِبيِلس نع  
yolundanاللَِّه  Allahا كَِثير çok kimseleri 

160) Yahudilerin zulümleri sebebiyle ve çok kimseleri Allah 
yolundan alıkoymaları nedeniyle kendilerine helal kılınan 
temiz şeyleri onlara haram kıldık. 

َأخِْذِهمو Ayrıca almalarıابالر  ribaوانُه قَدو  yasaklandıklarıنْهع  
haldeو  ve َأكِْلِهم yemeleri sebebiyledirاَلوَأم  mallarınıالنَّاِس  

insanlarınاِطِلِبالْب  batıl ileنَاتَدَأعو  hazırladıkِللْكَاِفِرين  kafir 
olanlaraمِمنْه  Onlardanاذَابع  bir azapاَأِليم  çok acıklı 

161) Ayrıca yasaklandıkları halde riba almaları ve insanların 
mallarını batıl ile yemeleri sebebiyledir. Onlardan kafir 
olanlara çok acıklı bir azap hazırladık. 

لَِكن Fakatاِسخُونالر  derinleşmiş olanlarِفي الِْعلِْم  ilimdeمِمنْه  
onlardanو  ve ْؤِمنُونالْم mü’minlerْؤِمنُوني  iman ederler اِبم 

  ِمن قَبِلكindirilenlere de  وما ُأنِزَلsana  ِإلَيكindirilene de ُأنِزَل
senden önceِقيِمينالْمو  dosdoğru kılanlarَلَاةالص  Namazı 

ْؤتُونالْمو verenlerَكَاةالز  zekatıْؤِمنُونالْمو  iman etmiş 
olanlardırِباللَِّه  Allah’aو  ve ِموالْي gününeالْآِخِر  ahiretلَِئكُأو  

İşte onlar kiنُْؤِتيِهمس  kendilerine vereceğizارَأج  bir ecirاِظيمع  
çok büyük 

162) Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü’minler 
sana indirilene de senden önce indirilenlere de iman 
ederler. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah’a 
ve ahiret gününe iman etmiş olanlardır. İşte onlar ki 
kendilerine çok büyük bir ecir vereceğiz. 
Yahudiler, (bir önceki âyetteki "Yahudilerin zulümleri ve birçok kimseleri 
Allah'ın yolundan alakoymalarından dolayı kendilerine helâl kılınmış 
şeyleri haram kıldık." sözünü) inkârla "Bunlar, bizim zulmümüz sebebiyle 
haram kılınmış olmayıp aslında haram idiler. Sen, aslında haram olan bu 
şeyleri şimdi helâl kılıyorsun." dediler de bu âyet-i kerime nazil oldu.129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فَِبما نقِْضِهم ِميثَاقَهم وكُفِْرِهم ِبآياِت اللَِّه وقَتِلِهم الْأَنِبياَء ِبغيِر 
وبنا غُلْف بلْ طَبع اللَّه علَيها ِبكُفِْرِهم فَلَا حق وقَوِلِهم قُلُ

وِبكُفِْرِهم وقَوِلِهم علَى مريم بهتانا ) 155(يؤِمنونَ ِإلَّا قَِليلًا 
وقَوِلِهم ِإنا قَتلْنا الْمِسيح ِعيسى ابن مريم ) 156(عِظيما 

وه وما صلَبوه ولَِكن شبه لَهم وِإنَّ الَِّذين رسولَ اللَِّه وما قَتلُ
 الظَّن اعبِعلٍْم ِإلَّا ات ِبِه ِمن ما لَهم هِمن كلَفُوا ِفيِه لَِفي شتاخ

بلْ رفَعه اللَّه ِإلَيِه وكَانَ اللَّه عِزيزا ) 157(وما قَتلُوه يِقينا 
وِإنْ ِمن أَهِل الِْكتاِب ِإلَّا لَيؤِمنن ِبِه قَبلَ موِتِه ) 158(حِكيما 

فَِبظُلٍْم ِمن الَِّذين ) 159(ويوم الِْقيامِة يكُونُ علَيِهم شِهيدا 
هادوا حرمنا علَيِهم طَيباٍت أُِحلَّت لَهم وِبصدِهم عن سِبيِل 

وأَخِذِهم الربا وقَد نهوا عنه وأَكِْلِهم أَموالَ ) 160(اللَِّه كَِثريا 
لَِكن ) 161(الناِس ِبالْباِطِل وأَعتدنا ِللْكَاِفِرين ِمنهم عذَابا أَِليما 

 كا أُنِزلَ ِإلَيونَ ِبمِمنؤونَ يِمنؤالْمو مهونَ ِفي الِْعلِْم ِمناِسخالر
مكَاةَ وونَ الزتؤالْملَاةَ والص ِقيِمنيالْمو ِلكقَب ا أُنِزلَ ِمن

والْمؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر أُولَِئك سنؤِتيِهم أَجرا عِظيما 
)162(  
 Onların sözlerini  ِميثَاقَهمbozmaları  نَقِْضِهمo sağlam فَِبما

كُفِْرِهمو inkar etmeleriاِتِبآي  ayetleriniاللَِّه  Allah’ınقَتِْلِهمو  
öldürmeleriاءالَْأنِْبي  nebileriٍّقِر حِبغَي  haksızcaو  veِلِهمقَو  

demeleriنَاقُلُوب  Bizim kalplerimizdeٌغُلْف  perdeler vardırْلب  
aksineعطَب  mühürledi deاللَّه  Allahلَيا عه onlarıِبكُفِْرِهم  

küfürleri sebebiyleْؤِمنُونفَلَا ي  iman etmezlerِإلَّا  hariçقَِليلًا  pek 
azı 

155) Onların o sağlam sözlerini bozmaları, Allah’ın 
ayetlerini inkar etmeleri, nebileri haksızca öldürmeleri ve: 
“Bizim kalplerimizde perdeler vardır” demeleri, aksine 
küfürleri sebebiyle Allah onları mühürledi de pek azı hariç 
iman etmezler. 

ِبكُفِْرِهمو Ayrıca onların küfürleriو  ve ِلِهمقَو sözleri 
sebebiyledirلَىع  aleyhindeميرم  Meryem’inتَانًاهب  iftira 

atmalarıاِظيمع  çok büyük 
156) Ayrıca onların küfürleri ve Meryem’in aleyhinde çok 
büyük iftira sözleri atmaları sebebiyledir. 

ِلِهمقَوو Bir de onların demeleri sebebiyledirِإنَّا  Muhakkak 
  مريمoğlu  ابنİsa  ِعيسىMesihi الْمِسيحbiz öldürdük قَتَلْنَا 

Meryemوَلسر  resulüاللَِّه  Allah’ınا قَتَلُوهمو  Halbuki onu ne 
öldürdülerوهلَبا صمو  ne de onu astılarلَِكنو  fakatهشُب  

benzer gösterildiملَه  onlaraِإنو  Muhakkakاخْتَلَفُوا الَِّذين  
ihtilafa düşenlerِفيِه  onun hakkındaلَِفي  içindedirlerشَك  

şüpheِمنْه  ondanام  yokturملَه  Onlarınِبِه  buna dairِعلٍْم ِمن  
bilgileriِإلَّا  ancakاعاتِّب  uymaktadırlarالظَّن  zannaا قَتَلُوهمو  

Doğrusu onu öldürmedilerِقينًاي  kesin olarak 
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ِإنا أَوحينا ِإلَيك كَما أَوحينا ِإلَى نوٍح والنِبيني ِمن بعِدِه وأَوحينا 
ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب والْأَسباِط وِعيسى 

ا دنيآتانَ وملَيسونَ وارهو سونيو وبأَيا ووربز ود163(او (
 مهصقْصن لًا لَمسرلُ وقَب ِمن كلَيع ماهنصقَص لًا قَدسرو

رسلًا مبشِرين ومنِذِرين ) 164(علَيك وكَلَّم اللَّه موسى تكِْليما 
انَ اللَّه عِزيزا ِلأَلَّا يكُونَ ِللناِس علَى اللَِّه حجةٌ بعد الرسِل وكَ

لَِكن اللَّه يشهد ِبما أَنزلَ ِإلَيك أَنزلَه ِبِعلِْمِه ) 165(حِكيما 
ِإنَّ الَِّذين ) 166(والْملَاِئكَةُ يشهدونَ وكَفَى ِباللَِّه شِهيدا 

) 167(كَفَروا وصدوا عن سِبيِل اللَِّه قَد ضلُّوا ضلَالًا بِعيدا 
 مهِديهلَا ِليو ملَه ِفرغِلي اللَّه كُني وا لَمظَلَموا وكَفَر ِإنَّ الَِّذين

ِإلَّا طَِريق جهنم خاِلِدين ِفيها أَبدا وكَانَ ذَِلك ) 168(طَِريقًا 
الْحق ياأَيها الناس قَد جاَءكُم الرسولُ ِب) 169(علَى اللَِّه يِسريا 

ِمن ربكُم فَآِمنوا خيرا لَكُم وِإنْ تكْفُروا فَِإنَّ ِللَِّه ما ِفي 
  )170(السماواِت والْأَرِض وكَانَ اللَّه عِليما حِكيما 

 kalıcıdırlar  خَاِلِدينcehennem  جهنَّمyoluna ki  طَِريقAncakَ ِإلَّا
 Allah’a  علَى اللَِّهDoğrusu bu  وكَان ذَِلكebedi  َأبداorada ِفيها
 çok kolaydır يِسيرا

169) Ancak cehennem yoluna ki orada ebedi kalıcıdırlar. 
Doğrusu bu Allah’a çok kolaydır. 

 size geldi  جاءكُمmuhakkak ki  قَدinsanlar  النَّاسEy ياَأيها
 O  فَآِمنُواRabbinizden  ِمن ربكُمhak ile حقِّ ِبالResulْ الرسوُل

halde iman edinارخَي  hayrınıza olarakلَكُم  kendiِإنو  Eğer 
  ماAllah’ındır  ِللَِّهmuhakkak ki  فَِإنkafir olursanız da تَكْفُروا

ne varsaاِتاومِفي الس  göklerdeِضالَْأرو  yerdeكَانو  olandırاللَّه  
Allahاِليمع  Alîmاِكيمح  Hakîm 

170) Ey insanlar, muhakkak ki Resul size Rabbinizden hak 
ile geldi. O halde kendi hayrınıza olarak iman edin. Eğer 
kafir olursanız da muhakkak ki göklerde ve yerde ne varsa 
Allah’ındır. Allah Alîm (her şeyi bilen), Hakîm (güçlü) 
olandır. 
(*)Genel olarak inkarcıları ve özel olarak da Ehl-i kitabı muhatap alan 
önceki âyetlerde bunların dayanakları çürütüldüğü ve taleplerinin 
anlamsızlığı açıklandığı için içlerinde Arabistan müşriklerinin ve çevrede 
yaşayan Ehl-i kitabın da bulunduğu bütün insanların hak dine 
çağrılmalarına uygun bir zemin hazırlanmış oldu. Bu sebeple önce bu 
âyette bütün insanlar, takip eden âyette ise Ehl-i kitap hak dine, tevhid 
inancına davet edilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 gibi  كَماsana da  ِإلَيكbiz vahyettik  َأوحينَاMuhakkak ki ِإنَّا
 ِمنnebilere  النَِّبيينve   وNuh’a  ِإلَى نُوٍحvahyettiğimiz َأوحينَا
 İbrahim’e  ِإلَى ِإبراِهيمvahyettik  وَأوحينَاondan sonraki بعِدِه

  والَْأسباِطYakub’a  ويعقُوبİshak’a  وِإسحاقİsmail’eَ وِإسماِعيَل
torunlaraىِعيسو  İsa’yaوبَأيو  Eyyub’aونُسيو  Yunus’a 
ونارهو Harun’aانملَيسو  Süleyman’a daنَاآتَيو  verdikوداود  

Davud’aاوربز  Zebur’u 
163) Muhakkak ki biz Nuh’a ve ondan sonraki nebilere 
vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, 
İshak’a, Yakub’a, torunlara, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, 
Harun’a ve Süleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur’u 
verdik. 

 ِمنsana   علَيكanlattık  قَصصنَاهمelbette  قَدO Resuller ki ورسلًا
  لَم نَقْصصهمÖyle Resuller de var ki  ورسلًاdaha önce قَبُل

onları anlatmadıkكلَيع  sanaو  ve كَلَّم konuştuاللَّه  Allah 
 konuştu  تَكِْليماMusa ile موسى

164) O Resuller ki onları elbette sana daha önce anlattık. 
Öyle Resuller de var ki onları sana anlatmadık ve Allah 
Musa ile konuştu. 
Allah Tealâ, kitabında bazı peygamberlerinin adını zikredip bazısını 
zikretmediğini gören Yahudiler, adı anılanların anılmıyanlardan daha 
üstün olduğunu düşünerek: "Muhammed peygamberleri zikretti ama 
Musa'nın hiç adını anmıyor." dediler de bunun üzerine "Ve Allah, Musa 
ile de konuşmuştur." âyeti nazil oldu.295 

 korkutucu منِذِرينve   وMüjdeleyici  مبشِِّرينResuller ki رسلًا
olanكُونِلَألَّا ي  olmasınِللنَّاِس  insanlar içinلَىع  karşıاللَِّه  

Allah’aٌةجح  bir delilدعب  sonraِلسالر  resullerdenكَانو  
olandırاللَّه  Allahاِزيزع  Azizاِكيمح  Hakim 

165) Müjdeleyici ve korkutucu olan Resuller ki insanlar için 
resullerden sonra Allah’a karşı bir delil olmasın. Allah Aziz 
(çok şerefli), Hakim (güçlü) olandır.  

لَِكن Oysaاللَّه  Allahي دشْه şahitlik eder kiَلا َأنزِبم  indirdiğine 
كِإلَي sanaلَهَأنز  indirmiştirِبِعلِْمِه  onu kendi ilmi ileُلَاِئكَةالْمو  

Melekler deوندشْهي  şahitlik ederlerكَفَىو  yeterِباللَِّه  Allah 
 Şahit olarak شَِهيدا

166) Oysa Allah sana indirdiğine şahitlik eder ki onu kendi 
ilmi ile indirmiştir. Melekler de şahitlik ederler. Şahit olarak 
Allah yeter. 

ِإن Muhakkak kiواكَفَر الَِّذين  küfredenlerوادصو  alıkoyanlar 
  ضلُّواgerçekten  قَدAllah’ın  اللَِّهyolundan عن سِبيِل

sapmışlardırلَالًا ض bir sapıklıklaاِعيدب  çok uzak 
167) Muhakkak ki küfredenler ve Allah’ın yolundan 
alıkoyanlar gerçekten çok uzak bir sapıklıkla sapmışlardır. 

ِإن Muhakkak kiواكَفَر الَِّذين küfredenlerواظَلَمو zulmedenler 
var yaاللَّه كُني لَم  Allahِليغِْفر bağışlamazملَه  onlarıمهِديهلَا ِليو 

onları iletmezطَِريقًا  doğru bir yola da 
168) Muhakkak ki küfredenler, zulmedenler var ya Allah 
onları bağışlamaz, onları doğru bir yola da iletmez.  
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172) Mesih de mukarreb melekler de Allah’a kulluk 
etmekten asla çekinmezler. Her kim O’na kulluk etmekten 
çekinir ve kibirlenirse, onların hepsini kendisine 
toplayacaktır.  

 amel işleyenlere  وعِملُواİman  آمنُواedip  الَِّذينgelince فََأما
 onlara  ُأجورهمtam olarak verecek ِهم فَيوفِّيsalih الصاِلحاِت
ecirleriniو  ve مهِزيدي onlara artıracaktırِلِهفَض ِمن  lütfundan 

 kibirlenenler var ya  واستَكْبرواçekinip  الَِّذين استَنكَفُواAma وَأما
مهذِّبعفَي onlara da azap edecektirاذَابع  azap ile اَأِليم çok acıklı 

و ve ونِجدلَا ي bulamayacaklarملَه  onlarوِند ِمن  başkaاللَِّه  
Allah’tanاِليو  veli deالَا نَِصيرو  yardımcı da 

173) İman edip salih amel işleyenlere gelince onlara 
ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara 
artıracaktır. Ama çekinip kibirlenenler var ya, onlara da çok 
acıklı bir azap ile azap edecektir ve onlar kendileri için 
Allah’tan başka veli de yardımcı da bulamayacaklar. 

  برهانsize geldi  جاءكُمmuhakkak ki  قَدinsanlar  النَّاسEy ياَأيها
bir burhanكُمبر ِمن  Rabbinizdenو  ve لْنَاَأنز biz indirdikكُمِإلَي  

sizeانُور  bir nurِبينًام  apaçık 
174) Ey insanlar, muhakkak ki size Rabbinizden bir burhan 
geldi ve biz size apaçık bir nur indirdik. 
Burhan: Huccet, delil, ispat aracı. Kelâm ilmi açısından "delil", "bizi, bir 
konu hakkında müsbet veya menfi hüküm vermeğe götüren şeydir."  

 sımsıkı  واعتَصمواAllah’a  ِباللَِّهiman  آمنُواedip  الَِّذينgelince فََأما
sarılanlaraِبِه  O’naمِخلُهديفَس  içine girdirecektirٍةمحِفي ر  

kendisinden bir rahmetinِمنْه  Onlarıو  ve ٍلفَض lütfunِديِهمهيو  
iletecektirِهِإلَي  onları kendisineاطًاِصر  bir yolaاتَِقيمسم  
dosdoğru 

175) Allah’a iman edip O’na sımsıkı sarılanlara gelince; 
Onları kendisinden bir rahmetin ve lütfun içine 
girdirecektir; onları kendisine dosdoğru bir yola iletecektir. 
(*)Bu imana kavuşan ve rehbere sarılanlar için üç mükâfat 
müjdelenmektedir: 1. Allah'ın rahmet deryasına dalmak, 2. O'nun lütfuna 
mazhar olmak, 3. Hidayet; yani insanı dosdoğru Allah'a, O'na kul olma 
devletine, rızâsına erme nimetine götüren İlâhî rehberlik. Dünya 
hayatında kul, bu üç değerli ödülden daha büyüğünü bulamaz ve elde 
edemez; bütün nimetler, mükâfatlar ve ecirler bu üç ödülün içindedir. 
İnsanlar Allah'ın rahmetiyle esirgenir, lütfuyla gönenir, hidayetiyle 
doğruyu, güzeli ve iyiyi bulurlar, bilirler ve yaşarlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِديِنكُم ولَا تقُولُوا علَى اللَِّه ِإلَّا الْحق ياأَهلَ الِْكتاِب لَا تغلُوا ِفي 
ِإنما الْمِسيح ِعيسى ابن مريم رسولُ اللَِّه وكَِلمته أَلْقَاها ِإلَى 
مريم وروح ِمنه فَآِمنوا ِباللَِّه ورسِلِه ولَا تقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتهوا 

مِإن ا لَكُمريا خم لَه لَدو كُونَ لَهأَنْ ي هانحبس اِحدو ِإلَه ا اللَّه
لَن ) 171(ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض وكَفَى ِباللَِّه وِكيلًا 

يستنِكف الْمِسيح أَنْ يكُونَ عبدا ِللَِّه ولَا الْملَاِئكَةُ الْمقَربونَ 
ع نِكفتسي نما وِميعِه جِإلَي مهرشحيفَس كِْبرتسيِتِه وادِعب ن

)172 ( مهورأُج فِّيِهمواِت فَياِلحِملُوا الصعوا ونآم ا الَِّذينفَأَم
 مهذِّبعوا فَيركْبتاسنكَفُوا وتاس ا الَِّذينأَمِلِه وفَض ِمن مهِزيديو

يما ولَا يِجدونَ لَهم ِمن دوِن اللَِّه وِليا ولَا نِصريا عذَابا أَِل
)173 ( كُما ِإلَيلْنأَنزو كُمبر انٌ ِمنهرب اَءكُمج قَد اسا النهاأَيي

فَأَما الَِّذين آمنوا ِباللَِّه واعتصموا ِبِه ) 174(نورا مِبينا 
مِخلُهدياطًا فَسِه ِصرِإلَي ِديِهمهيٍل وفَضو هٍة ِمنمحِفي ر 

  )175(مستِقيما 
  ِفي ِديِنكُمhaddi aşmayın da  لَا تَغْلُواkitap  الِْكتَاِبEy ehli ياَأهَل

dininizdeلَا تَقُولُواو  söylemeyinلَىع  dairاللَِّه  Allah’a ِإلَّا 
başkasınıَّقالْح  haktanِسيحا الْمِإنَّم  Mesihىِعيس  İsaناب  oğlu 

ميرم Meryemوُلسر  Resulüاللَِّه  Allah’ınتُهكَِلمو  onu kelimesi 
  ِمنْهbir ruhtur روحve   وMeryem’e  ِإلَى مريمulaştırdığı َألْقَاها

O’ndanفَآِمنُوا  iman edin deِباللَِّه  Allah’aو  ve ِلِهرس 
Resullerineلَا تَقُولُواو  demeyinٌثَلَاثَة  üçtürواانتَه  vazgeçinارخَي  

hayrınıza olarakلَكُم  Kendiاِإنَّم  ancakاللَّه  Allahِإلَه  ilahtır 
اِحدو tek birانَهحبس  münezzehtirلَه كُوني َأن  olmasındanلَدو  

Çocuğununلَه  O’nundurام  ne varsaاِتاومِفي الس  Göklerde 
و ve ِضا ِفي الَْأرم yerdeكَفَىو  yeterِباللَِّه  Şüphesiz Allahِكيلًاو  

vekil olarak 
171) Ey kitap ehli, dininizde haddi aşmayın da Allah’a dair 
haktan başkasını söylemeyin! Meryem oğlu İsa Mesih 
Allah’ın Resulü, onu Meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve 
O’ndan bir ruhtur. O halde Allah’a ve Resullerine iman 
edin de “üçtür” demeyin. Kendi hayrınıza olarak vazgeçin. 
Allah ancak tek bir ilahtır. Çocuğunun olmasından 
münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. 
Şüphesiz vekil olarak Allah yeter. 
(*)Yahudilerin Hz. İsa hakkında Hz. Meryem'e iftira edecek noktaya 
kadar işi aşırıya götürmeleridir. Hıristiyanların da onun hakkında onu 
Rabb edinceye kadar aşırıya gitmeleridir. Buna göre aşırıya gitmek de 
taksir (eksiltmek) de bir günahtır ve küfürdür. 

  َأن يكُونMesih de  الْمِسيحasla çekinmezler لَن يستَنِكفَ
etmektenادبع  kullukِللَِّه  Allah’aُلَاِئكَةلَا الْمو  melekler de 
ونبقَرالْم mukarrebنمو  Her kimْتَنِكفسي  çekinirِتِهادِعب نع  

O’na kulluk etmektenو  ve تَكِْبرسي kibirlenirseشُرحيفَس  
toplayacaktırمه  onlarınِهِإلَي  kendisineاِميعج  hepsini 
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 لَه سلَي لَكه ؤرِفي الْكَلَالَِة ِإنْ ام فِْتيكُمي قُلْ اللَّه كونفْتتسي
لَم يكُن لَها ولَد ولَه أُخت فَلَها ِنصف ما ترك وهو يِرثُها ِإنْ 

ولَد فَِإنْ كَانتا اثْنتيِن فَلَهما الثُّلُثَاِن ِمما ترك وِإنْ كَانوا ِإخوةً 
ِرجالًا وِنساًء فَِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن يبين اللَّه لَكُم أَنْ 

 ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللَّهِضلُّوا و176(ت( 
 )5(رة املائدة سو

  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم
ياأَيها الَِّذين آمنوا أَوفُوا ِبالْعقُوِد أُِحلَّت لَكُم بِهيمةُ الْأَنعاِم ِإلَّا 
ما يتلَى علَيكُم غَير مِحلِّي الصيِد وأَنتم حرم ِإنَّ اللَّه يحكُم ما 

 ِريد1(ي ( رهلَا الشاللَِّه و اِئرعِحلُّوا شوا لَا تنآم ا الَِّذينهاأَيي
الْحرام ولَا الْهدي ولَا الْقَلَاِئد ولَا آمني الْبيت الْحرام يبتغونَ 

ِرمجلَا يوا وطَادفَاص ملَلْتِإذَا حا وانوِرضو ِهمبر لًا ِمنفَض كُمن
شنآنُ قَوٍم أَنْ صدوكُم عن الْمسِجِد الْحراِم أَنْ تعتدوا 
وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن 

  )2(واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب 
  شَعاِئرhelal saymayın  لَا تُِحلُّواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها

alametleriniاللَِّه  Allah’ınرلَا الشَّهو  ayıامرالْح  haramيدلَا الْهو  
kurbanlıkları لَا الْقَلَاِئدو gerdanlıklarıينلَا آمو  yönelmeyiَتيالْب  

Beyt-iامرالْح  Haram’aَتبي غُون isteyerekلًافَض  bir lütufِهمبر ِمن  
Rablerindenانًاوِرضو  rızayıِإذَاو  zamanلَلْتُمح  İhramdan 

çıktığınızواطَادفَاص  avlanınِرجلَا يو  sevk etmesin نَّكُمم sizi 
شَنَآن kininizٍمقَو  bir topluma olanوكُمدص َأن  Sizi 

alıkoydukları içinِجِدسالْم نع  Mescid-iاِمرالْح  Haram’dan َأن 
  الِْبرüzere  علَىyardımlaşın  وتَعاونُوا!haddi aşmayın تَعتَدوا

İyilik etmekو  ve ىالتَّقْو sakınmakنُوااولَا تَعو  yardımlaşmayın 
 sakının  واتَّقُواhaddi aşmak الْعدواِن ve  وgünah  الِْإثِْمüzere علَى
اللَّه Allah’tanِإن  muhakkak kiاللَّه  Allahشَِديد  çok şiddetli 

olandırالِْعقَاِب  akibeti 
2) Ey iman edenler, Allah’ın alametlerini, haram ayı, 
kurbanlıkları, gerdanlıkları, Rablerinden bir lütuf ve rızayı 
isteyerek Beyt-i Haram’a yönelmeyi amaçlayanlara helal 
saymayın! İhramdan çıktığınız zaman avlanın. Sizi Mescid-i 
Haram’dan alıkoydukları için bir topluma olan kininiz sizi 
haddi aşmaya sevk etmesin! İyilik etmek ve sakınmak üzere 
yardımlaşın; günah ve haddi aşmak üzere yardımlaşmayın. 
Allah’tan sakının, muhakkak ki Allah akibeti çok şiddetli 
olandır. 
(*)Zeyd ibn Eslem'den gelen bir rivayete göre ise âyet-i kerime Hicretin 
alımcı yılı sonlarında (Zilkade ayında), Hudeybiye musalahası sırasında 
nazil olmuştur. Bu rivayette şöyle deniliyor: Hz. Peygamber (a.s) ve ashabı 
Hudeybiye'de müşrikler tarafından Mekke-i Mükerreme'ye sokulmayip bir 
antlaşmayla geri dönmeye zorlandıklarında oraya, umreye gitmekte olan 
müşrik bir grup uğramış. Mekke'ye girmeleri engellenen Ashab-ı kiram 
bunun acısını o müşriklerden çıkarmak istercesine: "Mekke'deki 
arkadaşları bugün bizi Mescid-: Harâm'a girmekten nasıl alıkoydularsa 
bunlar da aynı şeyi yapacaklar, gelin şunların haklarından gelelim." 
demişler de Allah Tealâ bunun üzerine bu âyet-i kerimeyi indirmiştir.130 
 
 
 
 
 
 

  يفِْتيكُمAllah  اللَّهDe ki  قُْلSenden  نَكfetva istiyorlar يستَفْتُو
size fetva veriyorِفي الْكَلَالَِة  kelaleye dairِإن  Şayetلَكٌؤ هرام  

ölürseسلَي  bulunmadığıلَدو لَه  çocuğuلَهو  bulunduğu halde 
  ما تَركyarısı  ِنصفonun içindirُ  فَلَهاbir kız kardeşi ُأخْتٌ

bırakılanınوهو  Onunاِرثُهي  tamamına mirasçı olurكُني لَم ِإن  
yoksaالَه  onunلَدو  çocuğuفَِإن  Eğerكَانَتَا  varsaِناثْنَتَي  iki kız 

kardeşiامفَلَه  bu ikisineالثُّلُثَاِن  üçte ikisi düşerكا تَرِمم  
mirasınِإنو  Eğerكَانُوا  onlarًةِإخْو  kardeşler iseالًاِرج  erkekو  

ve اءِنس kızفَِللذَّكَِر  erkeğeِمثُْل  vardırِّظح  payıِنيالُْأنثَي  iki kadın 
نيبي iyice açıklıyorاللَّه  Allahلَكُم  sizeتَِضلُّوا َأن  sapmayasınız 

diyeاللَّهو  Şüphesiz Allahِِّبكُل  herٍءشَي  şeyiِليمع  hakkıyla 
bilendir 

176) Senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah size kelaleye 
(kendisine vâris olacak babası ve çocuğu olmayan ölü) dair fetva 
veriyor. Şayet çocuğu bulunmadığı bir kız kardeşi 
bulunduğu halde ölürse bırakılanın yarısı onun içindir. 
Onun çocuğu yoksa onun tamamına mirasçı olur. Eğer iki 
kız kardeşi varsa bu ikisine mirasın üçte ikisi düşer. Eğer 
onlar erkek ve kız kardeşler ise erkeğe iki kadın payı vardır. 
Allah sapmayasınız diye size iyice açıklıyor. Şüphesiz Allah 
her şeyi hakkıyla bilendir.”  
Cabir b. Abdullah dedi ki: Hastalandım. Bunun üzerine Resulüllah (a.s) 
ile Ebu Bekir yaya olarak beni ziyaret için geldiler. Bayıldım. Resulüllah 
(a.s) abdest aldı, sonra da abdest suyundan üzerime döktü, kendime 
geldim. Ey Allah'ın Resulü dedim. Malım hakkında nasıl bir hükme 
varayım? Miras ile ilgili olan: "Senden fetva isterler…" şeklindeki miras 
âyeti nazil oluncaya kadar bana hiçbir şey söylemedi .296  

  
5 MAİDE SURESİ  

Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi. Medenî surelerdendir. 120 
ayet, 1804 kelime ve 10933 harften ibarettir. Fasılâları, ra, 
lam, nun, ba, dal harfleridir. Hudeybiye gününden 
başlayarak peyderpey nazil olmuştur. Nüzül sırası Fetih 
suresinden sonradır. Adını yüz on ikinci ayetinde geçen 
"mâide" kelimesinden almıştır. 297 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

  ِبالْعقُوِدyerine getirin  َأوفُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy يهاياَأ
akidleriُْأِحلَّت  helal kılındıلَكُم  sizeُةِهيمب  behimeاِمالَْأنْع  

hayvanlarِإلَّا  hariçتْلَىا يم  size okunacak olanlarكُملَيع  üzere 
 حرمSiz   وَأنْتُمavlanmayı  الصيِدhelal saymamak غَير مِحلِّي

ihramda ikenِإن  Muhakkak kiاللَّه  Allahكُمحي  hükmeder ام 
ِريدي dilediğini 

1) Ey iman edenler, akidleri yerine getirin. Siz ihramda iken 
avlanmayı helal saymamak üzere size okunacak olanlar 
hariç behime denilen hayvanlar size helal kılındı. 
Muhakkak ki Allah dilediğini hükmeder. 
(*)Bu âyet-i kerime beş hüküm ihtiva etmektedir: 
1.Akidleri yerine getirme emri, 
2.Dört ayaklı davarların helâl kılınması, 
3.Bundan sonra gelenlerin istisna edilmesi 
4.Avlanılanlar hususunda, ihramlı iken avlanılanların istisna edilmesi, 
5.Âyet-i kerimenin iktizâ ettiği, ihramlı olmayan kimseler için avlanmanın 
mubah oluşu. 
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"Bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve 
size din olarak İslâm'dan razı oldum." âyet-i kerimesi Arafe günü nazil 
olmuştur. Bundan sonra helâl ve haram nâziî olmamış ve Hz. Peygamber 
o hacdan dönüşünde vefat etmiştir.131 

َألُونَكسي Sana soruyorlarاذَام  neyinَُّأِحل  helal kılındığınıملَه  
kendileri içinقُْل  De kiُأِحلَّ لَكُم  size helal kılındıُاتبالطَّي  

Temiz olan şeylerتُملَّما عمو  yetiştirdiğinizاِرِحوالْج ِمن  
hayvanlarınَكم لِِّبين avcı نونَهلِّمتُع onlara öğreterekكُملَّما عِمم  

size öğrettiğindenاللَّه  Allah’ınفَكُلُوا  yiyinكْنسا َأمِمم  
tuttuklarından daكُملَيع  sizin içinوااذْكُرو  anınماس  adınıاللَِّه  

Allah’ınِهلَيع  üzerineاتَّقُواو  sakının اللَّه Allah’ınِإن  muhakkak 
kiاللَّه  Allah’tanِريعس  çok çabuk görendirاِبالِْحس  hesabı 

4) Sana kendileri için neyin helal kılındığını soruyorlar. De 
ki: “Temiz olan şeyler size helal kılındı. Allah’ın size 
öğrettiğinden onlara öğreterek yetiştirdiğiniz avcı 
hayvanların sizin için tuttuklarından da yiyin ve üzerine 
Allah’ın adını anın. Allah’tan sakının; muhakkak ki Allah 
hesabı çok çabuk görendir.” 
Peygamber (a.s)'a şunu sormaları üzerine nazil olmuştur: Ey Allah'ın 
Resûlü, biz, köpeklerle ve şahinlerle avcılık yapan bir topluluğuz. 
Köpekler ise inek, eşek ve ceylanları yakalamakla birlikte bunlardan 
kimisini yetişip kesebiliyoruz, kimisini de köpekler öldürmekte ve biz 
bunlara yetişip kesemiyoruz. Allah; meyteyi (leşi) haram kılmış 
bulunmaktadır. Bizim için helâl olan nelerdir?. Bunun üzerine bu âyeti 
kerime nazil oldu.132 

موالْي Bu günَُّأِحل  helal kılındıلَكُم  sizeُاتبالطَّي  temiz olanlar 
امطَعو yemeğiُأوتُوا الَِّذين  verilenlerinالِْكتَاب  Kitapٌِّحل  helâldir 
لَكُم sizin içinاطَعو  yemeğiniz كُمم sizinٌِّحل  helâldirملَه  onlar 

içinُنَاتصحالْمو  iffetli olanlar ileْؤِمنَاِتالْم ِمن  Mü’min 
kadınlardanُنَاتصحالْمو  iffetli kadınlarُأوتُوا الَِّذين ِمن  

verilenlerdenالِْكتَاب  kitapِلكُمقَب ِمن  sizden önceِإذَا  taktirde 
نوهتُمآتَي kendilerine verdiğinizنهورُأج  ücretleriniِصِنينحم  
zinayaاِفِحينسم رغَي  sapmadanو  ve تَِّخِذيلَا م edinmedenاٍنَأخْد  

gizli dostlarنمو  Her kim deكْفُري  inkâr ederseاِنِبالِْإيم  imanı 
فَقَد muhakkakَِبطح  boşa gitmiştirلُهمع  onun ameliوهو  ve o 

 hüsrana uğrayanlardandır  ِمن الْخَاِسِرينahirette de ِفي الْآِخرِة
5) Bu gün, temiz olanlar size helal kılındı. Kitap verilenlerin 
yemeği sizin için helâldir, sizin yemeğiniz de onlar için 
helâldir. Mü’min kadınlardan iffetli olanlar ile sizden önce 
kitap verilenlerden iffetli kadınlar kendilerine ücretlerini 
verdiğiniz taktirde zinaya sapmadan ve gizli dostlar 
edinmeden iffetli olmak üzere sizin için helâldir. Her kim 
de imanı inkâr ederse muhakkak onun ameli boşa gitmiştir 
ve o ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. 
"Kim de imanı inkâr ederse yaptıkları boşa gitmiştir ve o, âhirette hüsrana 
uğrayanlardandır" kısmının nüzul sebebi olarak Ebu Salih kanalıyla İbn 
Abbâs'tan naklediliyor ki Allah Tealâ bu âyet-i kerimenin baş kısmında 
kitab ehli kadınları ile evlenme ruhsatı verince kitab ehlinden kadınlar: 
"Eğer Allah Tealâ bizden razı olmamış olsaydı mü'min erkeklerle 
evlenmemizi mubah kılmazdı" demişler. Müslümanlar da: "Onlar bizim 
dinimiz üzere değilken onlarla nasıl evleniriz!?" demişler ve "Kimde imanı 
inkâr ederse yaptıkları boşa gitmiştir ve o, âhirette hüsrana 
uğrayanlardandır" kısmı bunun üzerine nazil olmuş.133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الِْخِرتيِر وما أُِهلَّ ِلغيِر اللَِّه 
ِه والْمنخِنقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنِطيحةُ وما أَكَلَ السبع ِب

ِإلَّا ما ذَكَّيتم وما ذُِبح علَى النصِب وأَنْ تستقِْسموا ِبالْأَزلَاِم 
 تخشوهم ذَِلكُم ِفسق الْيوم يِئس الَِّذين كَفَروا ِمن ِديِنكُم فَلَا

واخشوِني الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي 
 رٍة غَيصمخِفي م طُراض نا فَمِدين لَامالِْإس لَكُم ِضيترو

 ِحيمر غَفُور اِنٍف ِلِإثٍْم فَِإنَّ اللَّهجتاذَا أُِح) 3(مم كأَلُونسلَّ ي
 كَلِِّبنياِرِح موالْج ِمن متلَّما عمو اتبالطَّي قُلْ أُِحلَّ لَكُم ملَه
 كُملَيع كْنسا أَمفَكُلُوا ِمم اللَّه كُملَّما عِمم نهونلِّمعت

ِحساِب واذْكُروا اسم اللَِّه علَيِه واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه سِريع الْ
الْيوم أُِحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِحلٌّ ) 4(

لَكُم وطَعامكُم ِحلٌّ لَهم والْمحصنات ِمن الْمؤِمناِت 
 نوهمتيِإذَا آت ِلكُمقَب ِمن ابوا الِْكتأُوت الَِّذين ِمن اتنصحالْمو
 نماٍن ودِخِذي أَختلَا مو اِفِحنيسم رغَي ِصِننيحم نهورأُج
 اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهو لُهمِبطَ عح اِن فَقَدِبالِْإمي كْفُري

)5(  
 eti  ولَحمkan  والدمÖlü  الْميتَةsizeُ  علَيكُمharam kılındı حرمتْ

  ِبِهAllah’tan  اللَِّهbaşkası ِلغَيِر adına  وما ُأِهلdomuzَّ ِخنِزيِرالْ
kesilenlerُنْخَِنقَةالْمو  boğulmuşُقُوذَةوالْمو  vurulmuşُةيدتَرالْمو  

yuvarlanmışُةالنَِّطيحو  boynuzlanmışو  ve ا َأكََلم yenilmiş 
olanlarعبالس  yırtıcı hayvan tarafındanِإلَّا  müstesnaتُما ذَكَّيم  

kestiğinizا ذُِبحمو  boğazlananlarلَىع  üzerindeِبالنُّص  dikili 
taşlarو  ve واتَقِْسمتَس َأن kısmet aramanızلَاِمِبالَْأز  fal oklarıyla 
ذَِلكُم İşte bunlarٌقِفس  yoldan çıkmaktırموالْي  Bu günي ِئس 

ümitlerini kestilerواكَفَر الَِّذين  küfredenlerِديِنكُم ِمن  
dininizdenفَلَا تَخْشَو  O halde korkmayınمه  onlardan 
 kemale erdirdim  َأكْملْتBu günُ  الْيومbenden korkun واخْشَوِني

لَكُم sizin içinِدينَكُم  dininiziُتمَأتْمو  tamamladımكُملَيع  
üzerinize olanِتيمِنع  nimetimiو  ve ُِضيتر razı oldumلَكُم  

sizin içinلَامالِْإس  İslam’danِدينًا  din bakımındanنفَم  Her kim 
طُراض çaresiz kalırsaٍةصخْمِفي م  son derece açlık halinde 

 Muhakkak ki  فَِإنgünaha  ِلِإثٍْمmeyletmediği halde غَير متَجاِنٍف
اللَّه Allahغَفُور  Ğafûrِحيمر  Rahîm’dir 

3) Ölü, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilenler, 
boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, boynuzlanmış ve yırtıcı 
hayvan tarafından yenilmiş olanlar –kestiğiniz müstesna- 
dikili taşlar üzerinde boğazlananlar ve fal oklarıyla kısmet 
aramanız size haram kılındı. İşte bunlar yoldan çıkmaktır. 
Bu gün küfredenler dininizden ümitlerini kestiler. O halde 
onlardan korkmayın, benden korkun! Bu gün sizin için 
dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi 
tamamladım ve sizin için din bakımından İslam’dan razı 
oldum. Her kim son derece açlık halinde çaresiz kalırsa –
günaha meyletmediği halde- Muhakkak ki Allah Ğafûr, 
Rahîm’dir. 
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وا وجوهكُم ياأَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا قُمتم ِإلَى الصلَاِة فَاغِْسلُ
وأَيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق وامسحوا ِبرُءوِسكُم وأَرجلَكُم ِإلَى 
الْكَعبيِن وِإنْ كُنتم جنبا فَاطَّهروا وِإنْ كُنتم مرضى أَو علَى 

سالن متسلَام اِئِط أَوالْغ ِمن كُمِمن داَء أَحج فٍَر أَوس اَء فَلَم
 ِديكُمأَيو وِهكُمجوا ِبوحسا فَامبا طَيِعيدوا صممياًء فَتوا مِجدت
 ِريدي لَِكنٍج ورح ِمن كُملَيلَ ععجِلي اللَّه ِريدا يم هِمن

م لَعلَّكُم ِليطَهركُمولَِكن يِريد ِليطَهركُم وِليِتم ِنعمته علَيكُ
واذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم وِميثَاقَه الَِّذي واثَقَكُم ) 6(تشكُرونَ 

ِبِه ِإذْ قُلْتم سِمعنا وأَطَعنا واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه عِليم ِبذَاِت 
 ِللَِّه شهداَء ياأَيها الَِّذين آمنوا كُونوا قَواِمني) 7(الصدوِر 

 وِدلُوا هِدلُوا اععلَى أَلَّا تٍم عآنُ قَونش كُمنِرمجلَا يِط وِبالِْقس
وعد ) 8(أَقْرب ِللتقْوى واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ 

ماِت لَهاِلحِملُوا الصعوا ونآم الَِّذين اللَّه ِظيمع رأَجةٌ وِفرغم 
)9  
  قَواِمينkimseler olun  كُونُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها

hakkı ayakta tutanِللَِّه  Allah içinاءدشُه  şahitlik edenlerِطِبالِْقس  
adaletleنَّكُمِرمجلَا يو  sizi sevk etmesinشَنَآن  kininiz ٍمقَو Bir 

topluluğa olanِدلُوالَى َألَّا تَعع  adaletsizliğeِدلُوااع  Adaletli olun 
وه buبَأقْر  daha yakındırىِللتَّقْو  takvayaو  ve اتَّقُوا sakınınاللَّه  

Allah’tanِإن  Muhakkak kiاللَّه  Allahخَِبير  hakkıyla 
haberdardırلُوما تَعِبم ن yaptıklarınızdan 

8) Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan kimseler, 
adaletle şahitlik edenler olun! Bir topluluğa olan kininiz sizi 
adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun bu takvaya daha 
yakındır ve Allah’tan sakının! Muhakkak ki Allah 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 
Hz. Peygamber (a.s) ve ashabı Hudeybiye'de müşrikler tarafından Mekke-i 
Mükerreme'ye sokulmayıp bir antlaşmayla geri dönmeye zorlandıklarında 
oraya, umreye gitmekte olan doğudan gelen müşrik bir grup uğramış. 
Mekke'ye girmeleri engellenen ashab-ı kiram bunun acısını o müşriklerden 
çıkarmak istercesine: "Mekke'deki müşrikler bugün bizi Mescid-i Harâm'a 
girmekten nasıl alıkoydularsa, gelin biz de bunların Mescid-i Harâm'a 
girmelerini engelleyelim" demişler de Allah Tealâ bunun üzerine bu âyet-i 
kerimeyi indirmiştir.134  

دعو vaad etti kiاللَّه  Allahالَِّذين  edenنُواآم  imanو  ve ِملُواع 
amel işleyenlereاِتاِلحالص  salihملَه  onlar içinٌةغِْفرم  

bağışlanmaو  ve رَأج bir ecir vardırِظيمع  çok büyük 
9) Allah, iman eden ve salih amel işleyenlere vaad etti ki 
onlar için bağışlanma ve çok büyük bir ecir vardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِإلَى kalktığınız  قُمتُمzaman ذَا ِإiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
  وَأيِديكُمyüzlerinizi  وجوهكُمyıkayın  فَاغِْسلُواnamaza الصلَاِة

elleriniziاِفِقرِإلَى الْم  dirseklere kadarو  ve واحسام 
meshederekوِسكُمءِبر  başınızıلَكُمجَأرو  ayaklarınızı da ِإلَى 

بِنالْكَعي her iki topuğa kadarِإنو  Eğerكُنْتُم  olduysanızانُبج  
cünüpوارفَاطَّه  iyice temizleninِإنو  Şayetكُنْتُم  olursanız 
 geldiyse  جاءyahut  َأوseferde  علَى سفٍَرveya  َأوhasta مرضى

دَأح biriِمنْكُم  sizdenالْغَاِئِط ِمن  ayak yolundanَأو  ya daتُمسلَام  
dokunup daاءالنِّس  kadınlaraواتَِجد فَلَم  bulamamışsanızاءم  su 

  فَامسحواtemiz  طَيباtoprakla  صِعيداteyemmüm edin de فَتَيمموا
sürünوِهكُمجِبو  yüzlerinizeو  ve ِديكُمَأي ellerinizeِمنْه  ondanا  م
ِريدي istemezاللَّه  Allahَلعجِلي  çıkarmakكُملَيع  sizeٍجرح ِمن  

güçlükو  veلَِكن  lakinِريدي  isterرطَهِلي  tertemiz etmek  كُم size 
ِتمِليو tamamlamakتَهمِنع  nimetiniكُملَيع  sizeلَّكُملَع  Umulur ki 

ونتَشْكُر şükredersiniz 
6) Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, 
dirseklere kadar ellerinizi yıkayın ve başınızı meshederek 
her iki topuğa kadar ayaklarınızı da.298 Eğer cünüp 
olduysanız iyice temizlenin! Şayet hasta veya seferde 
olursanız yahut sizden biri ayak yolundan geldiyse ya da 
kadınlara dokunup da su bulamamışsanız temiz toprakla 
teyemmüm edin de ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün. 
Allah size güçlük çıkarmak istemez; ancak sizi tertemiz 
etmek  ve lakin size nimetini tamamlamak ister. Umulur ki 
şükredersiniz.  
Hz.Âişe (r. anha)'den şöyle dediğini rivayet etmektedir: Medine'ye 
dönüşümüz esnasında el-Beydâ denilen yerde gerdanlığım düştü. 
Resulullah (a.s.) devesini çöktürüp indi. Başını kucağıma koyarak uyudu. 
Bu sefer (babam) Ebu Bekir geldi ve göğsüme şiddetli bir yumruk vurup 
dedi ki: Bir gerdanlık yüzünden insanları yoldan alıkoydun. Daha sonra 
Resulüllah (a.s.) uyandı. Sabah namazı vakti girdi, su aradı, fakat 
bulamadı. Bunun üzerine "Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman... 
ister ki şükredesiniz." buyruğu nazil oldu.299  

  علَيكُمAllah’ın  اللَِّهnimetini  ِنعمةhatırlayınَ واذْكُروا
üzerinizdekiِميثَاقَهو  kesin sözüاثَقَكُمالَِّذي و  sizi bağladığı ِبِه  

onunlaِْإذ  zamanقُلْتُم  dediğinizنَاِمعس  İşittikو  ve نَاَأطَع itaat 
ettikاتَّقُواو  sakınınاللَّه  Allah’tanِإن  Muhakkakاللَّه  Allahِليمع  

hakkıyla bilendirِبذَاِت  özünde olanıوِردالص  sinelerin 
7) Allah’ın üzerinizdeki nimetini ve “İşittik ve itaat ettik” 
dediğiniz zaman sizi onunla bağladığı kesin sözü hatırlayın 
ve Allah’tan sakının! Muhakkak Allah sinelerin özünde 
olanı hakkıyla bilendir. 
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لَقَدو Andolsun kiََأخَذ  almıştıاللَّه  Allahَِميثَاق  kesin söz ِنيب 
  ِمنْهمBiz göndermiştik  وبعثْنَاİsrailoğullarından ِإسراِئيَل

içlerindenاثْنَي  ikiشَرع  onانَِقيب  nakibقَاَلو  buyurdu kiاللَّه  
Allahِإنِّي  Muhakkak benكُمعم  sizinle beraberimلَِئن  

andolsun kiتُمَأقَم  dosdoğru kılarَلَاةالص  namazıو  ve تُمآتَي verir 
  وعزرتُموresullerime رسِلي ِبiman eder  وآمنْتُمzekâtı الزكَاةَ

destekler مه onlarıتُمضَأقْرو  borç verirsenizاللَّه  Allah’aاضقَر  
bir ödünçleنًاسح  güzelنلَُأكَفِّر  andolsun ki örterimنْكُمع  

sizdenَئاِتكُميس  günahlarınızıِخلَنَّكُملَُأدو  sizi koyarımَّناٍت ج 
cennetlereِريتَج  akanاِتهتَح ِمن  altlarındanارالَْأنْه  nehirlerنفَم  

Artık her kimكَفَر  küfre girerseدعب  sonraذَِلك  bundanِمنْكُم  
sizdenفَقَد  muhakkakَّلض  sapmıştırاءوس  doğruِبيِلالس  yoldan 

12) Andolsun ki Allah muhakkak İsrailoğullarından kesin 
söz almıştı. Biz içlerinden on iki nakib göndermiştik. Allah 
buyurdu ki: “Muhakkak ben sizinle beraberim, andolsun ki 
namazı dosdoğru kılar ve zekâtı verir, resullerime iman 
eder, onları destekler ve güzel bir ödünçle Allah’a borç 
verirseniz andolsun ki sizden günahlarınızı örterim ve sizi 
altlarından nehirler akan cennetlere koyarım. Artık sizden 
her kim bundan sonra küfre girerse muhakkak doğru 
yoldan sapmıştır.” 
Bu âyet-i kerimede, casus kullanmaya dair de delil vardır. Tecessüs: 
Araştırmak demektir Rasulullah (a.s) da, (Bedir gazvesinde) Besbes(e'y)i 
casus olarak göndermişti.135 

 kesin  ِميثَاقَهمbozmaları sebebiyle  نَقِْضِهمArdından فَِبما
sözleriniمنَّاهلَع  onları lanetledikو  ve لْنَاعج yaptıkمهقُلُوب  

kalpleriniًةقَاِسي  kaskatıفُونرحي  değiştirirlerالْكَِلم  kelimeleri نع 
 büyük bir  حظاunuttular  ونَسواOnlar yerlerinden مواِضِعِه
kısmınıواا ذُكِّرِمم  hatırlatılanlarınِبِه  Kendisiyleاُللَا تَزو  

görmektenتَطَِّلع  uzak olmazsınلَى خَاِئنٍَة ع hainlikمِمنْه  
onlardanِإلَّا  müstesnaقَِليلًا  pek azıمِمنْه  İçlerindenُففَاع  O 

halde affetمنْهع  onlarıو  veفَحاص  aldırmaِإن  Muhakkak ki 
اللَّه Allahِحبي  severِسِنينحالْم  iyilik edenleri 

13) Ardından kesin sözlerini bozmaları sebebiyle onları 
lanetledik ve kalplerini kaskatı yaptık. Onlar kelimeleri 
yerlerinden değiştirirler. Kendisiyle hatırlatılanların büyük 
bir kısmını unuttular. İçlerinden pek azı müstesna onlardan 
hainlik görmekten uzak olmazsın. O halde onları affet ve 
aldırma. Muhakkak ki Allah iyilik edenleri sever. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Yahudilerin kin ve ihtirasları uğruna Tevrat'a sırt 
çevirdikleri, dünyevî saltanatlarına engel kabul ettikleri İslâm'a karşı kin 
besledikleri, Hz. Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmak için birçok 
kere su-i kast teşebbüslerinde bulundukları açıklandı. Amaçlarına 
erişebilmek için kutsal kitap Tevrat'taki bazı kelimelerin yerlerini 
değiştirdikleri, bu yüzden verdikleri sözü hiç bir zaman yerine 
getirmedikleri, ahde vefasızlığın nice örneklerini ortaya koydukları 
belirtildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 10(والَِّذين كَفَروا وكَذَّبوا ِبآياِتنا أُولَِئك أَصحاب الْجِحيِم 
ذْ هم قَوم أَنْ ياأَيها الَِّذين آمنوا اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإ

يبسطُوا ِإلَيكُم أَيِديهم فَكَف أَيِديهم عنكُم واتقُوا اللَّه وعلَى 
ولَقَد أَخذَ اللَّه ِميثَاق بِني ) 11(اللَِّه فَلْيتوكَّلْ الْمؤِمنونَ 

ا وِقيبن رشع ياثْن مها ِمنثْنعباِئيلَ ورِإس لَِئن كُمعي مِإن قَالَ اللَّه
 موهمترزعِلي وسِبر متنآمكَاةَ والز متيآتلَاةَ والص متأَقَم
 كُمِخلَنلَأُدو ئَاِتكُميس كُمننَّ عا لَأُكَفِّرنسا حضقَر اللَّه متضأَقْرو

أَنهار فَمن كَفَر بعد ذَِلك ِمنكُم فَقَد جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْ
فَِبما نقِْضِهم ِميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا ) 12(ضلَّ سواَء السِبيِل 

قُلُوبهم قَاِسيةً يحرفُونَ الْكَِلم عن مواِضِعِه ونسوا حظا ِمما 
الُ تزلَا توا ِبِه وذُكِّر ففَاع مهِإلَّا قَِليلًا ِمن مهٍة ِمناِئنلَى خع طَِّلع

 ِسِننيحالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه فَحاصو مهن13(ع(  
الَِّذينو kimselerواكَفَر  kafir olanو  veواكَذَّب  yalanlayanlarاِتنَاِبآي  

ayetlerimiziلَِئكُأو  işte onlarابحَأص  ashabıdırِحيِمالْج  
cehennem 

10) Kafir olan kimseler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte 
onlar cehennem ashabıdır. 

  ِنعمةdüşününَ اذْكُروا iman آمنُوا edenler  الَِّذينEy ياَأيها
nimetiniاللَِّه  Allah’ınكُملَيع  üzerinizdekiِْإذ  Haniمه  kast 

etmişti de مقَو bir toplulukطُواسبي َأن  uzatmayı كُمِإلَي size 
üzerinizeمهِديَأي  elleriniَّفَكَف  çekmiştiمهِديَأي  onların ellerini 

نْكُمع sizden اتَّقُواو sakınınاللَّه  Allah’tanلَى اللَِّهعو  Allah’a تَوفَلْي 
  Mü’minler الْمْؤِمنُونancak tevekkül etsinler  كَّْل

11) Ey iman edenler! Allah’ın üzerinizdeki nimetini 
düşünün. Hani bir topluluk üzerinize ellerini uzatmayı kast 
etmişti de onların ellerini sizden çekmişti. Allah’tan 
sakının! Mü’minler ancak Allah’a tevekkül etsinler. 
Allah'ın Resûlü (a.s), Amr ibn Umeyye ed-Damrî tarafından öldürülen iki 
Amir'linin diyeti konusunda yardımlarını istemek üzere Nadîr oğullarına 
gitmişti. Efendimiz onlara gelince birbirleriyle yalnız kalıp "Muhammed'i 
öldürmek için bundan daha iyi bir fırsat asla elinize geçmiyecek. Birisine 
emredin, onun yanında durduğu evin damına çıksın, üzerine bir kaya 
yuvarlasın da bizi şu adamdan kurtarıp rahata erdirdin." dediler. Amr ibn 
Cihâş İbn Ka'b, söyleneni yapmak üzere kalktığında Hz. Peygamber 
(a.s)'e Yahudilerin bu suikastlerinin haberi geldi de oradan ayrıldı. İşte 
bunun üzerine bu ayet nazil oldu.300 
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وِمن الَِّذين قَالُوا ِإنا نصارى أَخذْنا ِميثَاقَهم فَنسوا حظا ِمما 
ذُكِّروا ِبِه فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء ِإلَى يوِم الِْقيامِة 

ياأَهلَ الِْكتاِب قَد ) 14(هم اللَّه ِبما كَانوا يصنعونَ وسوف ينبئُ
جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَِثريا ِمما كُنتم تخفُونَ ِمن الِْكتاِب 

 ِبنيم ابِكتو وراللَِّه ن ِمن اَءكُمج كَِثٍري قَد نفُو ععي15(و (
ه من اتبع ِرضوانه سبلَ السلَاِم ويخِرجهم ِمن يهِدي ِبِه اللَّ

) 16(الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ِبِإذِْنِه ويهِديِهم ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم 
 نقُلْ فَم ميرم ناب ِسيحالْم وه قَالُوا ِإنَّ اللَّه الَِّذين كَفَر لَقَد

للَِّه شيئًا ِإنْ أَراد أَنْ يهِلك الْمِسيح ابن مريم وأُمه يمِلك ِمن ا
ومن ِفي الْأَرِض جِميعا وِللَِّه ملْك السماواِت والْأَرِض وما 

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهاُء وشا يم ا خيْلُقمهني17(ب(  
لَقَد Andolsun kiكَفَر  kafir olmuşlardırالَِّذين  kimselerقَالُوا  

diyenِإن  elbette اللَّه Allahوه  kendisidirِسيحالْم  Mesih’in ناب 
ميرم Meryemoğluقُْل  diyenنفَم  kimِلكمي  sahip olabilir? ِمن 
 helak etmek يهِلك َأنisterse   ِإن َأرادbir şeye  شَيًئاAllah’tan اللَِّه

ِسيحالْم Mesih’iناب  oğluميرم  Meryemهُأمو  annesiniو  ve نم 
kimseleriِضِفي الَْأر  yeryüzündeki اِميعج hep birdenِللَِّهو  

Allah’ındırلْكم  mülküاِتاومالس  Göklerinِضالَْأرو  yerinو  ve 
  ما يشَاءyaratır  يخْلُقikisi arasındaُ نَهما بيbulunanların ما

dilediğiniاللَّهو  Şüphesiz Allahِّلَى كُلع  herٍءشَي  şeyeقَِدير  
kadirdir 

17) Andolsun ki “Allah elbette Meryemoğlu Mesih’in 
kendisidir” diyen kimseler kafir olmuşlardır. De ki: “O 
halde Allah Meryem oğlu Mesih’i, annesini ve yeryüzündeki 
kimseleri hep birden helak etmek isterse kim Allah’tan bir 
şeye sahip olabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasında 
bulunanların mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Şüphesiz 
Allah her şeye kadirdir 
(*)Yüce Allah htristiyanlann bu inançlarının bâtıl olduğunu göstermek 
için Meryem oğlu Mesîh'in, annesinin ve bütün yeryüzünde bulunanların 
yaratılmış ve ölümlü varlıklar olduklarını, böyle fâni varlıkların tanrı 
olamayacağını ifade buyurmuştur. Eğer Mesîh onların iddia ettiği gibi 
tanrı olsaydı kendi başına gelenleri önlerdi. Oysa ne bunu ne de annesinin 
ölüp gitmesini önleyebildi. Şüphesiz yerlerin, göklerin ve ikisi arasında 
bulunan varlıkların tümü Allah'ın mülküdür. İsâ, annesi ve diğerleri de bu 
mülkün içinde bulunmaktadır. Yüce Allah bunların üzerinde dilediği gibi 
tasarruf eder. O her şeye kadirdir, dilediğini yaratabilir. Hz. İsa'yı da bu 
iradesiyle babası olmaksızın yaratmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نَصارىBiz elbette  ِإنَّاdiyenlerden de وِمن الَِّذين قَالُوا
Hıristiyan’ızَأخَذْنَا  almıştık daمِميثَاقَه  kesin sözleriniَوا فنَس 

unuttularاظح  büyük kısmınıواا ذُكِّرِمم hatırlatılanlardanِبِه  
kendisiyleنَايفََأغْر  Biz de yerleştirdikمنَهيب  aralarındaَةاودالْع  
düşmanlıkو  ve اءغْضالْب kinِموِإلَى ي  gününe kadarِةامالِْقي  

kıyametَفوسو  Sonraَني مُئهب haber verecektirاللَّه  Allah daاِبم  
şeyleriكَانُوا  olduklarıوننَعصي  onlara yapmakta  

14) “Biz elbette Hıristiyanız” diyenlerden de kesin sözlerini 
almıştık da kendisiyle hatırlatılanlardan büyük kısmını 
unuttular. Biz de aralarında kıyamet gününe kadar 
düşmanlık ve kin yerleştirdik. Sonra Allah da onlara 
yapmakta oldukları şeyleri haber verecektir. 

 gelmiştir ki  جاءكُمMuhakkak  قَدkitap  الِْكتَاِبEy ehli ياَأهَل
 pek çoğunu  كَِثيراsize  لَكُمaçıklayan  يبينResulümüz رسولُنَا

تُخْفُون ا كُنْتُمِمم gizlediklerinizinالِْكتَاِب ِمن  kitaptanفُوعيو  
vazgeçiyorكَِثيٍر نع  çoğundanقَد  Muhakkakكُماءج  gelmiştir 

 apaçık  مِبينbir kitap  وِكتَابbir nur  نُورAllah’tan ِمن اللَِّه
15) Ey kitap ehli! Muhakkak kitaptan gizlediklerinizin pek 
çoğunu açıklayan Resulümüz size gelmiştir ki pek 
çoğundan vazgeçiyor. Muhakkak size Allah’tan bir nur ve 
apaçık bir kitap gelmiştir. 

  ِرضوانَهuyan  اتَّبعkimseyi  منAllah  اللَّهonunla  ِبِهiletir يهِدي
kendi rızasınaَل سب yollarınaلَاِمالس  selametمهخِْرجيو  onları 

çıkarırاِتالظُّلُم ِمن  karanlıklardanِإلَى النُّوِر  nuraِبِإذِْنِه izniyleو  
ve ِديِهمهي onları iletirاٍطِإلَى ِصر  bir yolaتَِقيٍمسم  dosdoğru 

16) Allah kendi rızasına uyan kimseyi onunla selamet 
yollarına iletir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarır 
ve onları dosdoğru bir yola iletir. 
Yahudiler, recmi sormak üzere Hz. Peygamber (a.s)'e gelmişler ve bir 
evde toplanmışlardı. Allah'ın Resûlü (a.s): "İçinizde en bilgiliniz kim?" 
diye sordu. İçlerinden İbn Sûriyâ adındaki birini işaret ettiler. "En 
bilgilileri sen misin?" diye sordu. Onun: "Dilediğini sor." demesi üzerine: 
"Onların en bilgilisi sen misin?" diye sorusunu tekrarladı. O: "Onlar öyle 
sanıyorlar." dedi. Efendimiz (a.s) "Musa'ya Tevrat'ı indiren, dağı 
üzerlerine kaldıran ve onlardan ağır ağır sözler alan Allah adına doğru 
söyleyeceğine" dair söz aldıktan sonra recmin Tevrat'ta olup olmadığını 
sordu da İbn Sûriyâ şöyle dedi: "Bizim kadınlarımız çok güzel kadınlardı 
ve zina sebebiyle bizde (zina eden kadınları recmederek) öldürme 
çoğalmıştı. Bunun üzerine zina eden kadınlarımızı zina cezası olarak 
öldürmek yerine onlara yüz sopa vurmak ve saçlarını traş etmekle 
yetindik." dedi. Efendimiz (o iki yahudinin) recmedilerek öldürülmesini 
emretti ve Allah Tealâ onlar hakkında bu ayeti nazil buyurdu.301 
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19) Ey Kitap ehli, muhakkak size Resullerin arasının 
kesilmesi üzerine sizin için açıklayan Resulümüz size geldi 
ki “Bize bir müjdeci ve korkutucu gelmedi” demeyesiniz. 
Muhakkak işte size müjdeleyici ve korkutucu geldi. 
Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 

 Ey  ياقَوِمkavmine  ِلقَوِمِهMusa  موسىdemişti  قَاَلHani وِإذْ
kavmimوااذْكُر  düşünün kiَةمِنع  nimetiniاللَِّه  Allah’ınكُملَيع  

üzerinizdekiَلعِإذْ ج  kıldıِفيكُم  sizdenاءَأنِْبي  nebilerلَكُمعجو  sizi 
yaptıلُوكًام  meliklerو  ve آتَاكُم size verdiْؤِتي ا لَمم  

vermediğiniادَأح  hiç birineِم الَِمينالْع ن alemlerden 
20) Hani Musa kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim, 
Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün ki sizden nebiler 
kıldı, sizi melikler yaptı ve alemlerden hiç birine 
vermediğini size verdi.”  

 mukaddes  الْمقَدسةyereَ ض الَْأرgirin  ادخُلُواEy kavmim ياقَوِم
الَِّتي كَتَب yazdığıاللَّه  Allah’ınلَكُم  sizeو  ve واتَدلَا تَر dönmeyin 

kiاِركُمبلَى َأدع  arkalarınızaوافَتَنْقَِلب  dönmüş olursunuzخَاِسِرين  
hüsrana uğrayanlar olarak 

21) “Ey kavmim, Allah’ın size yazdığı mukaddes yere girin 
ve arkalarınıza dönmeyin ki hüsrana uğrayanlar olarak 
dönmüş olursunuz.” 

  قَوماorada  ِفيهاdoğrusu  ِإنEy Musa  ياموسىDediler ki قَالُوا
topluluğu varاِرينبج  zorbalarو  ve ِإنَّا biz kesinlikleاخُلَهنَد لَن  

oraya giremeyizتَّىح  kadarواجخْري  oradan çıkıncayaاِمنْه  
onlarواجخْري فَِإن  çıkarlarsaاِمنْه  oradanفَِإنَّا  biz hemenاِخلُوند  

girenler oluruz 
22) Dediler ki: “Ey Musa doğrusu orada zorbalar topluluğu 
var ve onlar oradan çıkıncaya kadar biz kesinlikle oraya 
giremeyiz, oradan çıkarlarsa biz hemen girenler oluruz.” 

  يخَافُونkimselerden  ِمن الَِّذينiki adam da  رجلَاِنdedi ki قَاَل
Korkanمَأنْع  nimet verdiğiاللَّه  Allah’ınاِهملَيع  kendilerine 
 takdirde  فَِإذَاkapıdan الْبابOnların üzerine   علَيِهمgirin ادخُلُوا
وهخَلْتُمد oradan girdiğinizفَِإنَّكُم  şüphesiz sizونغَاِلب  

galiplersinizو  Ve لَى اللَِّهع Allah’aكَّلُوافَتَو  tevekkül edinِإن  
ancakكُنتُم  isenizْؤِمِنينم  mü’minler 

23) Korkan kimselerden Allah’ın kendilerine nimet verdiği 
iki adam da dedi ki: “Onların üzerine kapıdan girin oradan 
girdiğiniz takdirde şüphesiz siz galiplersiniz. Ve mü’minler 
iseniz ancak Allah’a tevekkül edin.” 
(*)Yukarıdaki âyetler, Kitap ehlinin İslâm'a karşı besledikleri kin ve haset 
açıklandı. Bu doğrultuda duygusal davranmanın onları küfre kadar 
sürüklediğine atıflar yapılıyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قُلْ فَِلم هاؤأَِحباُء اللَِّه ونأَب نحى نارصالنو ودهالْي قَالَتو
ي نِلم ِفرغي لَقخ نِمم رشب متلْ أَنب وِبكُمِبذُن كُمذِّبعاُء يش

ويعذِّب من يشاُء وِللَِّه ملْك السماواِت والْأَرِض وما بينهما 
 ِصريِه الْمِإلَي18(و ( نيبا يولُنسر اَءكُمج اِب قَدلَ الِْكتاأَهي

ِشٍري وب ا ِمناَءنا جقُولُوا مِل أَنْ تسالر ٍة ِمنرلَى فَتع لَا لَكُم
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهو ِذيرنو ِشريب اَءكُمج ِذيٍر فَقَد19(ن (

وِإذْ قَالَ موسى ِلقَوِمِه ياقَوِم اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ جعلَ 
 ِمن ِفيكُم أَنِبياَء وجعلَكُم ملُوكًا وآتاكُم ما لَم يؤِت أَحدا

 الَِمني20(الْع ( اللَّه بةَ الَِّتي كَتسقَدالْم ضلُوا الْأَرخِم اداقَوي
 اِسِرينوا خقَِلبنفَت اِركُمبلَى أَدوا عدترلَا تو قَالُوا ) 21(لَكُم

خى يتا حلَهخدن ا لَنِإنو اِرينبا جما قَوى ِإنَّ ِفيهوساموا يجر
قَالَ رجلَاِن ِمن ) 22(ِمنها فَِإنْ يخرجوا ِمنها فَِإنا داِخلُونَ 

الَِّذين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيِهما ادخلُوا علَيِهم الْباب فَِإذَا 
 مكَّلُوا ِإنْ كُنتولَى اللَِّه فَتعونَ وغَاِلب كُمفَِإن وهملْتخد ِمِننيؤم

)23(  
 Hıristiyanlar da  والنَّصارىYahudiler de  الْيهودdediler وقَالَتْ
ننَح Bizنَاءَأب  oğullarıاللَِّه  Allah’ınو  ve اُؤهَأِحب O’nun 

dostlarıyızقُْل  De kiفَِلم  niçinكُمذِّبعي  azab ediyor?ِبذُنُوِبكُم  
günahlarınız sebebiyleْلب  Hayırَأنْتُم  sizشَرب  beşersinizنِمم  

olanَخَلَق  yarattıklarındanغِْفري  O bağışlarشَاءي نِلم  dilediğine 
ذِّبعيو azab ediyorشَاءي نم  dilediğine deِللَِّهو  Şüphesiz 

Allah’ındırلْكم  mülküاِتاومالس  göklerinالَْأِض ور yerinو  ve 
 O’nadır yalnız  وِإلَيِهikisi arasında  بينَهماbulunanların ما

ِصيرالْم dönüş 
18) Yahudiler de Hıristiyanlar da: “Biz Allah’ın oğulları ve 
O’nun dostlarıyız” dediler. De ki: “O halde günahlarınız 
sebebiyle size niçin azab ediyor? Hayır siz yarattıklarından 
olan beşersiniz. O dilediğine bağışlar dilediğine de azab 
ediyor. Şüphesiz göklerin, yerin ve ikisi arasında 
bulunanların mülkü Allah’ındır, dönüş yalnız O’nadır.” 
Tevrat'da Allah Tealâ: "Ey bilginlerim (hahamlarım) ve ey elçilerimin 
oğullan" demişken değiştirip "Ey dostlarım ve ey oğullarım" yazdılar. 
Allah Tealâ, onların bu iddialarında (Allah'ın dostları ve oğullan oldukları 
iddiasında) yalancı olduklarını bildirmek üzere "Yahudiler ve 
Hıristiyanlar: Biz Allah'm oğulları ve dostlarıyız. dediler. De ki: Öyleyse 
günahlarınızdan dolayı size neden azâb ediyor?..," âyetini indirdi.302 

 size geldi ki  جاءكُمmuhakkak  قَدKitap  الِْكتَاِبEy ehli ياَأهَل
  علَى فَتْرٍةsizin için  لَكُمaçıklayan يبينResulümüz  رسولُنَا

arasının kesilmesi üzerineِلسالر ِمن  Resullerinتَقُولُوا َأن  
demeyesinizنَااءا جم  Bize gelmediِشيٍرب ِمن  bir müjdeciو  ve 

  بِشيرişte size geldi  جاءكُمMuhakkak  فَقَدkorkutucu لَا نَِذيٍر
müjdeleyiciو  ve نَِذير korkutucuاللَّهو  Şüphesiz Allah ِّلَى كُلع 

 kadirdir  قَِديرher şeye شَيٍء
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 تأَن با فَاذْهوا ِفيهاما دا مدا أَبلَهخدن ا لَنى ِإنوسامقَالُوا ي
 قَالَ رب ِإني لَا أَمِلك ِإلَّا )24(وربك فَقَاِتلَا ِإنا هاهنا قَاِعدونَ 

 ِم الْفَاِسِقنيالْقَو نيبا وننيب قأَِخي فَافْرفِْسي وا ) 25(نهقَالَ فَِإن
محرمةٌ علَيِهم أَربِعني سنةً يِتيهونَ ِفي الْأَرِض فَلَا تأْس علَى 

 ِم الْفَاِسِقني26(الْقَو (لُ عاتا وبِإذْ قَر قِبالْح مآد ينأَ اببن ِهملَي
قُربانا فَتقُبلَ ِمن أَحِدِهما ولَم يتقَبلْ ِمن الْآخِر قَالَ لَأَقْتلَنك قَالَ 

 ِقنيتالْم ِمن لُ اللَّهقَبتا يملَِني ) 27(ِإنقْتِلت كدي ِإلَي طتسب لَِئن
 أَنا ِبباِسٍط يِدي ِإلَيك ِلأَقْتلَك ِإني أَخاف اللَّه رب الْعالَِمني ما
ِإني أُِريد أَنْ تبوَء ِبِإثِْمي وِإثِْمك فَتكُونَ ِمن أَصحاِب ) 28(

 اُء الظَّاِلِمنيزج ذَِلكاِر ولَ أَِخيِه ) 29(النقَت هفْسن لَه تعفَطَو
فَبعثَ اللَّه غُرابا يبحثُ ِفي ) 30(تلَه فَأَصبح ِمن الْخاِسِرين فَقَ

الْأَرِض ِليِريه كَيف يواِري سوأَةَ أَِخيِه قَالَ ياويلَتا أَعجزت أَنْ 
ني أَكُونَ ِمثْلَ هذَا الْغراِب فَأُواِري سوأَةَ أَِخي فَأَصبح ِمن الناِدِم

)31(  
 benim  ِبِإثِْميdönesin de  َأن تَبوءistiyorum ki  ُأِريدBen ِإنِّي

günahımو  ve ِإثِْمك kendi günahınlaفَتَكُون  olasınاِبحَأص ِمن  
halkındanالنَّاِر  ateşذَِلكو  İşte budurاءزج  cezasıالظَّاِلِمين  
zalimlerin 

29) “Ben istiyorum ki benim günahım ve kendi günahınla 
dönesin de ateş halkından olasın. İşte budur zalimlerin 
cezası.” 

  قَتَْلnefsi  نَفْسهNihayet ona  لَهkolaylaştırdı da فَطَوعتْ
öldürmeyiَأِخيِه  kardeşiniفَقَتَلَه  onu öldürdüحبفََأص  Böylece 

olduالْخَاِس ِمن ِرين hüsrana uğrayanlardan 
30) Nihayet nefsi ona kardeşini öldürmeyi kolaylaştırdı da 
onu öldürdü. Böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. 

  يبحثbir kargayıُ  غُراباAllah  اللَّهDerken gönderdi فَبعثَ
eşeleyenِضِفي الَْأر  yeriهِريِلي  göstersin diyeَفكَي  nasılاِريوي  

gömeceğiniََأةوس  cesediniَأِخيِه  ona kardeşininقَاَل  dediلَتَاياوي  
Yazıklar olsun banaُتزجَأع  aciz mi oldum!?َأكُون َأن  

gömmektenِمثَْل  gibiذَاه  buاِبالْغُر  kargaاِريفَُأو  gömmekten 
 ِمنolanlardan oldu   فََأصبحkardeşimin  َأِخيcesedini سوَأةَ

النَّاِدِمين pişman  
31) Derken Allah ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini 
göstersin diye yeri eşeleyen bir kargayı gönderdi. “Yazıklar 
olsun bana; bu karga gibi kardeşimin cesedini gömmekten 
aciz mi oldum?” dedi de pişman olanlardan oldu. 
(*)Geçen âyetler, insan karakteri üzerinde duruldu ve buna en güzel 
örnek teşkil eden Âdem Peygamberin iki oğlu arasında cereyan eden olay 
nakledildi. Haset ve kıskançlığın insanı cinayet işlemeğe kadar sürüklediği 
açıklandı. Yahudîlerin zaman zaman Hz. Peygamber Efendimize (a.s.) sui 
kast teşebbüsünde bulunmalarının sebepleri böylece hatırlatılmış oldu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لَن نَدخُلَهاMuhakkak ki  ِإنَّا!Ey Musa  ياموسىDediler ki قَالُوا
oraya girmeyizادَأب  aslaوااما دم  orada bulundukçaاِفيه  onlar 

بفَاذْه O halde git deََأنْت  senو  ve كبر Rabbinفَقَاِتلَا  savaşın 
 oturucuyuz  قَاِعدونbiz burada  هاهنَاElbette ِإنَّا

24) Dediler ki: “Ey Musa! Muhakkak ki onlar orada 
bulundukça biz oraya asla girmeyiz. O halde git de sen ve 
Rabbin savaşın? Elbette biz burada oturucuyuz.” 

 malik  لَا َأمِلكmuhakkak ki ben  ِإنِّيRabbim  ربDedi ki قَاَل
değilimِإلَّا  başkasınaنَفِْسي  kendimو  ve َأِخي kardeşimden 
  الْقَوِمarasını  وبينbizim aramızla  بينَنَاArtık sen ayır فَافْرقْ

toplumununالْفَاِسِقين  fasıklar 
25) Dedi ki: “Rabbim, muhakkak ki ben kendim ve 
kardeşimden başkasına malik değilim. Artık sen bizim 
aramızla fasıklar toplumunun arasını ayır.” 

 haram  محرمةonlara Muhakkak kiٌ  فَِإنَّهاBuyurdu ki قَاَل
kılınmıştırِهملَيع  orası ِعينبَأر kırkًنَةس  yılونِتيهي  şaşkın olarak 

dolaşacaklarِضِفي الَْأر  yeryüzündeفَلَا تَْأس  Artık sen üzülme 
 fasıklar  الْفَاِسِقينtopluluğu için علَى الْقَوِم

26) “Buyurdu ki, muhakkak  orası kırk yıl onlara haram 
kılınmıştır; yeryüzünde şaşkın olarak dolaşacaklar. Artık 
sen fasıklar topluluğu için üzülme.” 

  آدمiki oğlunun  ابنَيhaberini  نَبَأOnlara  علَيِهمanlat واتُْل
Adem’inِّقِبالْح  hak ileِْإذ  Haniابقَر  onlar sunduklarında 

 ولَمbirinden   ِمن َأحِدِهماkabul edilmiş  فَتُقُبَلbir kurbanı قُربانًا
 demişti  قَاَلdiğerinden  ِمن الْآخَِرkabul edilmemişti de يتَقَبْل
لََأقْتُلَنَّك Andolsun seni öldüreceğim!”قَاَل  Dedi kiاِإنَّم  ancak 
 muttakilerden  ِمن الْمتَِّقينAllah  اللَّهkabul eder يتَقَبُل

27) Onlara Adem’in iki oğlunun303 haberini hak ile anlat. 
Hani onlar bir kurbanı sunduklarında birinden kabul 
edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti de: “Andolsun seni 
öldüreceğim” demişti. Dedi ki: “Allah ancak muttakilerden 
kabul eder.” 
(*)Yani, Ey Muhammed, Yahudiler sana suikast yapmak istemiş olsalar 
bile şunu bil ki, senden önce pek çok peygamber öldürmüşlerdir. Kabil 
de Habili öldürmüştür. Kötülüğün geçmişi çok eskilere dayanır. Sen, 
onlara bu kıssayı hatırlat. Çünkü bu doğru bir kıssadır. Uydurma sözler 
gibi değildir. Bununla İslam'a muhalefet edenler azarlandığı gibi, 
Peygamber (a.s)'e de bir teselli vardır.  

لَِئن Andolsun ki َطتسب sen uzatırsanِإلَي  banaكدي  eliniِلتَقْتُلَِني  
sen öldürmek içinا َأنَام  benاِسٍطِبب  uzatmamِديي  elimiكِإلَي  

sanaِلَأقْتُلَك  seni öldürmek içinِإنِّي  Muhakkak benَُأخَاف  
korkarımاللَّه  Allah’tanبر  Rabbi olanالَِمينالْع  alemlerin 

28) “Andolsun ki sen öldürmek için bana elini uzatırsan 
ben seni öldürmek için sana elimi uzatmam. Muhakkak 
ben alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.” 
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33) Allah ve Resulü ile harbeden ve yeryüzünde fesat için 
çalışanların cezası ancak öldürülmeleri veya asılmaları 
yahut ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ya da 
bulundukları yerden sürülmeleridir. İşte bu onlar için 
dünyada bir rezilliktir. Ahirette de onlar için çok büyük bir 
azap vardır. 
Bu âyeti kerimenin nüzulü: Cumhurun kabul ettiği görüşe göre, Ukl -veya 
Ureyneliler hakkında nazil olmuştur.136 

 َأنönce   ِمن قَبِلtevbe edenler  الَِّذين تَابواAncak müstesna ِإلَّا
  َأنBilin ki  فَاعلَمواkendilerine  علَيِهمgücünüz yetmeden تَقِْدروا

muhakkakاللَّه  Allahغَفُور  Ğafûrِحيمر  Rahîm’dir 
34) Ancak kendilerine gücünüz yetmeden önce tevbe 
edenler müstesna. Bilin ki muhakkak Allah Ğafûr, 
Rahîm’dir. 

  وAllah’tan  اللَّهsakının  اتَّقُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
ve تَغُوااب arayınِهِإلَي  O’naَِسيلَةالْو  vesileوااِهدجو  cihad edin ki 

 kurtuluşa  تُفِْلحونeresiniz  لَعلَّكُمO’nun yolunda ِفي سِبيِلِه
35) Ey iman edenler, Allah’tan sakının ve O’na vesile arayın. 
O’nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. 
Müfessirler âyette kastolunan vesilenin, Allah'ın emrettiklerinin yerine 
getirilmesi ve yasakladıklarının terkedilmesi olduğunu belirtmişler, kişiyi 
Allah'a yaklaştıracak ve O'nun rızâsını kazanmaya yardım edecek her türlü 
ibadet ve eylemi vesile saymışlardır. Kutsî hadislerde kişiyi Allah'a 
yaklaştıran en önemli şeyin Allah'ın farz kıldığı ibadetler ile nafile ibadetler 
olduğu ifade buyurulmuştur. Aynca vesile cennette sadece Hz. 
Peygamber'e verilecek olan bir makamın adıdır. Vesile ile aynı kökten 
türemiş olan tevessül ise sözlükte "yaklaşmak, hedeflenen ve arzulanan 
gayeye ulaşmak için bir şeyi vasıta kılmak" demektir. Dinî bir terim olarak 
tevessül, "Allah'a yaklaşmak, O'ndan yardım dilemek üzere bir söz veya 
davranışı aracı kılmak" anlamına gelir. Ancak bu terim zamanla farklı bir 
anlam kazanmış; melekler, arş, kürsî vb. kutsal sayılan bazı varlıklarla 
peygamber ve velilerin Allah katındaki yüksek mertebeleri hürmetine dua 
etmeyi ve âhirete intikal etmiş sâlih insanlardan yardım istemeyi ifade eder 
hale gelmiştir. Kavrama yüklenilen bu muhteva âlimler arasında tartışılmış 
ve aşağıda sıralanan üç tür tevessül ihtilafsız olarak meşru kabul edilirken, 
diğer iki türünün meşruluğu hususunda farklı görüşler ortaya konmuştur. 
Meşru kabul edilen tevessül türleri şunlardır: 
a) Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tevessül. 
b) Peygamber ve velîlerin hayatta iken yaptıktan dualarla tevessül. 
c) İyi ameller hürmetine tevessül. 
Bunlardan özellikle Allah'ın isimleriyle yapılan tevessül Kur'an ve hadiste 
yer almış, yüce Allah tarafından açıkça emredilmiştir: "En güzel isimler 
(el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır; bu güzel isimlerle O'na dua edin.137 

ِإن Muhakkakواكَفَر الَِّذين  kâfirlerin ملَه َأن لَو olsa daام  ne 
varsaِضِفي الَْأر  yeryüzündeاِميعج  hepsiو  ve ِمثْلَه bir o kadar 
هعم dahaوافْتَدِلي  feda etselerِبِه  onuذَاِبع ِمن  azabındanِموي  

günününِةامالِْقي  kıyametَلا تُقُبم  kabul edilmezمِمنْه  onlardan 
ملَهو Onlar içinذَابع  bir azap vardırَأِليم  çok acıklı 

36) Muhakkak yeryüzünde ne varsa hepsi ve bir o kadar 
daha kâfirlerin olsa da kıyamet gününün azabından 
kurtulmak için onu feda etseler yine de onlardan kabul 
edilmez. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِمن أَجِل ذَِلك كَتبنا علَى بِني ِإسراِئيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا ِبغيِر 
 نما وِميعج اسلَ النا قَتمِض فَكَأَناٍد ِفي الْأَرفَس فٍْس أَون

الْبيناِت أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جِميعا ولَقَد جاَءتهم رسلُنا ِب
ِإنما  )32(ثُم ِإنَّ كَِثريا ِمنهم بعد ذَِلك ِفي الْأَرِض لَمسِرفُونَ 

جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ ِفي الْأَرِض فَسادا 
جأَرو ِديِهمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتأَنْ ي ِخلَاٍف أَو ِمن ملُه

ينفَوا ِمن الْأَرِض ذَِلك لَهم ِخزي ِفي الدنيا ولَهم ِفي الْآِخرِة 
 ِظيمع ذَاب33(ع(  ِهملَيوا عقِْدرِل أَنْ تقَب وا ِمنابت ِإلَّا الَِّذين

 ِحيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَما الَّ )34(فَاعهاأَيقُوا يوا اتنآم ِذين
اللَّه وابتغوا ِإلَيِه الْوِسيلَةَ وجاِهدوا ِفي سِبيِلِه لَعلَّكُم تفِْلحونَ 

)35(  ِمثْلَها وِميعِض جا ِفي الْأَرم مأَنَّ لَه وا لَوكَفَر ِإنَّ الَِّذين
امِم الِْقيوذَاِب يع وا ِبِه ِمندفْتِلي هعم ملَهو مهلَ ِمنقُبا تِة م

 أَِليم ذَاب36(ع( 
  علَى بِني ِإسراِئيَلyazdık  كَتَبنَاİşte bu  ذَِلكsebeple ِمن َأجِل

İsrailoğullarınaَأنَّه  şöyleنم  Her kimقَتََل  öldürürseانَفْس  bir 
nefseِرِبغَي  karşılıkنَفٍْس  bir nefsiَأو  yahutاٍدفَس  fesatlık için ِفي 
  النَّاسöldürmüş  قَتََلgibi olur  فَكََأنَّماyeryüzünde الَْأرِض

insanlarıاِميعج  bütünنمو  Her kim deااهيَأح  onu diri tutarsa 
  ولَقَدbütün  جِميعاinsanları  النَّاسdiriltmiş  َأحياgibi olur فَكََأنَّما

Andolsun ki muhakkakمتْهاءج  onlara geldiلُنَاسر  Resul 
 bir çoğu  كَِثيراmuhakkak  ِإنsonra  ثُمapaçık delillerle ِبالْبينَاِت
مِمنْه onlardanدعب  ardındanذَِلك  bununِضِفي الَْأر  yeryüzünde 

ِرفُونسلَم taşkınlık edicidirler 
32) İşte bu sebeple İsrailoğullarına şöyle yazdık: “Her kim 
bir nefse karşılık bir nefsi yahut yeryüzünde bir fesatlık için 
öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim de 
onu diri tutarsa bütün insanları diriltmiş gibi olur.” 
Andolsun ki muhakkak Resul onlara apaçık delillerle geldi 
sonra muhakkak onlardan bir çoğu bunun ardından 
yeryüzünde taşkınlık edicidirler. 
(*)Haksız yere akıtılan bir damla kan terazinin bir kefesine konsa, öbür 
kefesine de dünyanın bütün altın, gümüşü, incisi, mercanı konsa, bir 
damla kan ağır gelir. Haksız yere bir adam öldüren kişi bütün insanlığı 
öldürmüş gibidir. Yani yahudiler kendilerinden olmayanın kanını helâl 
kabul ederken Tevrat'a da inanmadıklarını, tahrif ettiklerini gösteriyorlar. 
Müslümanlar; doğulular, batılılar, dünyanın herhangi bir yerinde haksız 
yere birtek insan öldürüldüğünde bu saldırının bütün insanlara yapılmış 
olduğunu kabul ederler. 

  وAllah  اللَّهile harbeden  الَِّذين يحاِربونcezası  جزاءancak ِإنَّما
ve ولَهسر Resulüنوعسيو  çalışanların ِضِفي الَْأر yeryüzünde 
  يصلَّبواveya  َأوöldürülmeleri  َأن يقَتَّلُواfesat için فَسادا

asılmalarıَأو  yahutتُقَطَّع  kesilmesiِديِهمَأي  ellerinin و ve ملُهجَأر 
ayaklarınınِخلَاٍف ِمن  çaprazlamaَأو  ya daانفَوي  sürülmeleridir 

ِضِمنالَْأر  bulundukları yerdenذَِلك  İşte buملَه  onlar için 
يِخز bir rezilliktirانيِفي الد  dünyadaملَهو  onlar içinِةِفي الْآِخر  

Ahirette deذَابع  bir azap vardırِظيمع  çok büyük 
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 ملَها وهِمن اِرِجنيِبخ ما هماِر والن وا ِمنجرخونَ أَنْ يِريدي
 ِقيمم ذَابال) 37(عو اِرقالساًء وزا جمهِديوا أَياِرقَةُ فَاقْطَعس

 ِكيمح ِزيزع اللَّهاللَِّه و كَالًا ِمنا نبا كَس38(ِبم ( ِمن ابت نفَم
 ِحيمر غَفُور ِه ِإنَّ اللَّهلَيع وبتي فَِإنَّ اللَّه لَحأَصِد ظُلِْمِه وعب

ه ملْك السماواِت والْأَرِض يعذِّب من أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَ) 39(
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهاُء وشي نِلم ِفرغياُء وشا ) 40(يهاأَيي

الرسولُ لَا يحزنك الَِّذين يساِرعونَ ِفي الْكُفِْر ِمن الَِّذين قَالُوا 
لَمو اِهِهما ِبأَفْونونَ آماعموا ساده الَِّذين ِمنو مهقُلُوب ِمنؤت 

 ِمن فُونَ الْكَِلمرحي وكأْتي لَم ِرينٍم آخونَ ِلقَواعمِللْكَِذِب س
 هوتؤت ِإنْ لَمو ذُوهذَا فَخه مقُولُونَ ِإنْ أُوِتيتاِضِعِه يوِد معب

لَّه ِفتنته فَلَن تمِلك لَه ِمن اللَِّه شيئًا أُولَِئك فَاحذَروا ومن يِرد ال
 ملَهو يا ِخزينِفي الد ملَه مهقُلُوب رطَهأَنْ ي اللَّه ِردي لَم الَِّذين

 ِظيمع ذَابِة ع41(ِفي الْآِخر(  
41 )Ey Peygamber, ağızlarıyla inandık diyen, fakat 

yürekleriyle inanmayanlardan ve Yahûdilerden, kâfirliğe 
koşuşanlar, seni mahzun etmesin. Onlar, sözleri, yalan 
söylemek için dinleyip dururlar, senin yanına gelmemiş 
olan bir başka kavim için dinlerler. Onlar, sözlerin bâzısının 
yerlerini değiştirirler de size şu tarzda fetva verilirse derler, 
kabul edin, verilmezse çekinin kabul etmekten ve Allah her 
kimin fitnesini dilerse, sen onun için Allah’tan hiçbir şeye 
sahip olamazsın. İşte onlar o kimselerdir ki Allah onların 
kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada bir 
rezillik, ahirette ise çok büyük bir azap vardır. 
Bu âyet-i kerime, Peygamber (a.s)'ın Ebu Lubâbe'yi Kurayzaoğullanna 
gönderip kendilerine uygulanacak cezanın boğazlarının kesilmesi 
olduğuna işaret etmesi dolayısıyla Ebu Lubâbe hakkında inmiştir.138 
Yine Âyet, teselli yoluyla Resulullah (a.s)'a hitap etmektedir. Yani, Ey 
Muhammedi yarışırcasına küfre doğru koşan ve hızla küfre düşenlerin 
yaptıklarından etkilenip de üzülme. İmanları ağızlarından öte geçmeyen 
münafıklar, dilleriyle "inandık" derler, halbuki kalpleri inkar etmektedir. 
Yahudiler de, yalan ve batıl sözlere aşırı derecede kulak verirler ve 
alimlerinin Allah'a karşı yaptıkları iftirayı ve kitabında yaptıkları tahrifi 
hemen kabul ederler. Onlar, kibir, aşırı kin ve düşmanlıklarından dolayı  
senin meclisine gelmeyen diğer bir kavmin sözlerini kabul de de aşırı 
giderler. Resulullah (a.s)'ın meclisine gelmeyenler Hayber Yahudileri, 
yalan ve batıl sözleri dinleyenler de Kureyzaoğullan'dır. Kelimeleri, 
Allah'ın yerleştirdiği yerlerinden kaydırıp uzaklaştırırlar. Yani Allah'ın 
hükümlerini tarif ederler ve onları başka hükümlerle değiştirirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ونِريدي isterlerواجخْري َأن  çıkmakَّالن اِر ِمن Ateştenامو  
değillerdirمه  ama onlarِبخَاِرِجين  çıkacakاِمنْه  oradanملَهو  
Onlar içinذَابع  bir azap vardırِقيمم  sürekli 

37) Ateşten çıkmak isterler ama onlar oradan çıkacak 
değillerdir. Onlar için sürekli bir azap vardır. 

 hırsızlık eden  والساِرقَةHırsızlık eden erkekleُ والساِرقُ
kadınınوافَاقْطَع  kesinامهِديَأي  elleriniاءزج  bir ceza olarak اِبم 
karşılıkابكَس  kazandıklarınaنَكَالًا  ibret vericiاللَِّه ِمن  Allah’tan 

اللَّهو Şüphesiz Allahِزيزع  Azîz’dirِكح يم Hakîm’dir 
38) Hırsızlık eden erkekle hırsızlık eden kadının 
kazandıklarına karşılık Allah’tan ibret verici bir ceza olarak 
ellerini kesin. Şüphesiz Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. 
(*)Devlet başkanı ile dağdaki çobanın midesinin aynı olduğu kabul edilen 
bir sistemde hırsızlık olmaz. Eğer olacak olursa, bu da hırsızın kendi 
ikrarı veya adil iki erkek şahidin şehadeti ile sabit olursa, o zaman Kur'an-
ı Kerim'in Maide suresinin 37. ayetine göre hırsızlık yapan erkekle 
hırsızlık yapan kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan 
(başkalarına) ibret olması için ellerinin kesilmesini emreder.  

نفَم Her kim deتَاب  tevbe ederseِدعب ِمن  sonraظُلِْمِه  
zulmündenو  ve لَحَأص düzeltirseفَِإن  muhakkak kiاللَّه  Allah 

تُوبي tevbesini kabul ederَلِه عي onunِإن  Muhakkakاللَّه  Allah 
غَفُور Ğafûrِحيمر  Rahîm’dir 

39) Her kim de zulmünden sonra tevbe ederse ve düzeltirse 
muhakkak ki Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak 
Allah Ğafûr, Rahîm’dir. 

لَمتَع َألَم Bilmez misin kiَأن  muhakkak kiاللَّه  Allah’tırلَه  
kendisine ait olanلْكم  mülküاِتاومالس  göklerinو  ve ِضالَْأر 

yerinذِّبعي  azab ederشَاءي نم  Dilediğineغِْفريو  bağışlarنِلم  
kimse içinشَاءي  dilediğiاللَّهو  Şüphesiz Allahِّلَى كُلع  herٍءشَي  

şeyeقَِد ير kadirdir 
40) Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü kendisine ait 
olan muhakkak ki Allah’tır. Dilediğine azab eder, dilediği 
kimse için bağışlar. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 

 seni mahzun etmesin لَا يحزنْكPeygamber   الرسوُلEy ياَأيها
وناِرعسي الَِّذين koşuşanlar ِفي الْكُفِْر kâfirliğe قَالُوا الَِّذين ِمن diyen 

 inanmayanlardan  ولَم تُْؤِمنağızlarıyla  ِبَأفْواِهِهمinandık آمنَّا
مهقُلُوب fakat yürekleriyle و ve وااده الَِّذين ِمن Yahudilerden 

وناعمس dinleyip dururlar ِللْكَِذِب yalan söylemek için وناعمس 
dinlerlerٍمِلقَو  kavim için آخَِرين bir başka ْأتُوكي لَم senin 

yanına gelmemiş olan فُونرحي yerlerinden değiştirirlerالْكَِلم  
sözlerin ِدعب ِمن bâzısının yerleriniاِضِعِهوم  Onlar değiştirirler 

deقُولُوني  derlerُأوِتيتُم ِإن  size fetva verilirseذَاه  şu tarzda 
فَخُذُوه kabul edinهتُْؤتَو لَم ِإنو  verilmezse kabul etmekten 

  ِفتْنَتَهAllah اللَّهdilerse  يِردher kimin  منve   وçekinin فَاحذَروا
fitnesiniتَم فَلَن ِلك sen sahip olamazsınلَه  onun içinاللَِّه ِمن  

Allah’tanًئاشَي  hiçbir şeyeلَِئكُأو  İşte onlarالَِّذين  o kimselerdir 
kiِردي لَم  istememiştirاللَّه  Allahرطَهي َأن  temizlemekمهقُلُوب  

kalpleriniملَه  onlarınانْيِفي الد  dünyadaيِخز  bir rezillikملَهو  
Onlar içinِةِفي الْآِخر  ahirette iseذَابع  bir azap vardırِظيمع  
çok büyük 
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 onda  ِفيهاTevrat’ı  التَّوراةbiz indirdik kiَ  َأنزلْنَاMuhakkak ِإنَّا
  ِبهاhükmederdi  يحكُمnur vardır  نُورve  وbir hidayet هدى

onunlaونالنَِّبي  nebilerالَِّذين  olmuşوالَمَأس  Teslimوااده ِللَِّذين  
Yahudilereوناِنيبالرو  Rabbanilerو  veاربالَْأح  bilginler deاِبم  

Çünküِفظُواتُحاس  korumaları istendiِكتَاِب ِمن  kitabınıاللَِّه  
Allah’ınو  ve كَانُوا idilerِهلَيع  bunaاءدشُه  şahidافَلَا تَخْشَو  

korkmayın النَّاس O halde insanlardanِنياخْشَوو  benden 
korkun daوالَا تَشْتَرو  satmayınاِتيِبآي  ayetlerimiنًاثَم  bir 

değereقَِليلًا  azنمو  Her kimكُمحي لَم  hükmetmezseاِبم  ileَلَأنز  
indirdiğiاللَّه  Allah’ınلَِئكفَُأو  işteمه  onlarونالْكَاِفر  kâfirlerin ta 

kendileridir 
44) Muhakkak Tevrat’ı biz indirdik ki onda bir hidayet ve 
nur vardır. Teslim olmuş nebiler Yahudilere onunla 
hükmederdi. Rabbaniler ve bilginler de... Çünkü Allah’ın 
kitabını korumaları istendi ve buna şahid idiler. O halde 
insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir 
değere satmayın. Her kim Allah’ın indirdiği ile 
hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.  
(*)Papazlar, kırallardan korkarak veya para karşılığı Allah'ın ayetlerini 
yanlış yorumlayarak, veya Tevrat'tan çıkararak kâfir olmuşlardır. Allah'ın 
indirdiğiyle hükmetmeyenler kâfirlerdir. "Bu ayet yahudiler ve hristiyanlar 
hakkındadır bizi ilgilendirmez" diyenler iyi bilsinlerki o mantıkla hareket 
edilirse Kur'an'da bizi ilgilendiren ayet bulunmaz. Çünkü ayetlerin bir 
kısmı yahudiler hakkında, bir kısmı hristiyanlar hakkında, geri kalanda 
peygamber efendimiz zamanındaki insanlar hakkındadır.  

  َأنonda  ِفيهاkendileri için م علَيِهBiz yazdık ki وكَتَبنَا
Kuşkusuzالنَّفْس  canaِبالنَّفِْس  canنيالْعو  gözeِنيِبالْع  gözَالَْأنفو  

burunaِبالَْأنِف  burunالُْأذُنو  kulağaِبالُْأذُِن  kulakنالسو  dişe 
نِبالس dişوحرالْجو  Yaralar daاصِقص  birbirine karşılıktırنفَم  

Artık her kimَقدتَص  bağışlarsaِبِه  bunuوفَه  kendisi içinٌةكَفَّار  
keffaret olurلَه  oنمو  Her kimكُمحي لَم  hükmetmezseَلا َأنزِبم  

indirdiğiyleاللَّه  Allah’ınلَِئكفَُأو  işteمه  onlarونالظَّاِلم  
zalimlerin ta kendileridir 

45) Biz onda kendileri için yazdık ki: Kuşkusuz cana can, 
göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş... Yaralar da 
birbirine karşılıktır. Artık her kim bunu bağışlarsa, o 
kendisi için bir keffaret olur. Her kim Allah’ın indirdiğiyle 
hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. 
(*)Bu âyet Medine'de yaşayan Yahudi kabileleri arasında uygulanan kısas 
ve diyet adaletsizliği ile ilgili olarak inmiş olup Allah'ın İsrâiloğulları'na -
sosyal statü ve cinsiyetleri ne olursa olsun- insanlar arasında meydana 
gelen cinayetlerde herhangi bir ayırım gözetmeksizin kısası farz kılmış 
olduğunu ifade eder. Âyet, Tevrat'ta yahudilere uygulanan kısası nakleder 
mahiyette olmakla birlikte Kur'ân-ı Kerîm'de genel anlamda 
zikredildiğinden ve yürürlükten kaldırıldığına dair herhangi bir nas 
bulunmadığından müslümanlar için de geçerlidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهنيب كُمفَاح اُءوكِت فَِإنْ جحونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ ِللساعمس
لَن يضروك شيئًا وِإنْ أَو أَعِرض عنهم وِإنْ تعِرض عنهم فَ

 قِْسِطنيالْم ِحبي ِط ِإنَّ اللَّهِبالِْقس مهنيب كُمفَاح تكَم42(ح (
وكَيف يحكِّمونك وِعندهم التوراةُ ِفيها حكْم اللَِّه ثُم يتولَّونَ 

ِإنا أَنزلْنا التوراةَ ِفيها ) 43(ني ِمن بعِد ذَِلك وما أُولَِئك ِبالْمؤِمِن
هدى ونور يحكُم ِبها النِبيونَ الَِّذين أَسلَموا ِللَِّذين هادوا 
والرباِنيونَ والْأَحبار ِبما استحِفظُوا ِمن ِكتاِب اللَِّه وكَانوا علَيِه 

ا النوشخاَء فَلَا تدها شناِتي ثَموا ِبآيرتشلَا تِني ووشاخو اس
) 44(قَِليلًا ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ 

 الْأَنفِن ويِبالْع نيالْعفِْس وِبالن فْسا أَنَّ النِفيه ِهملَيا عنبكَتو
 ِبالْأُذُِن والسن ِبالسن والْجروح ِقصاص فَمن ِبالْأَنِف والْأُذُنَ

 لَِئكفَأُو لَ اللَّها أَنزِبم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وِبِه فَه قدصت
  )45(هم الظَّاِلمونَ 

وناعمس Onlar dinleyicidirlerِللْكَِذِب  yalanı çokçaَأكَّالُون  
yiyendirlerِتحِللس  haramوكاءج فَِإن  Sana gelirlerseكُمفَاح  

hükmetمنَهيب  aralarındaَأو  ya daِرضَأع  yüz çevirirمنْهع  
onlardanِإنو  Eğerِرضتُع  yüz çevirirsenمنْهع  onlardan فَلَن 
وكرضي sana zarar veremezlerًئاشَي  hiçbir şeyleِإنو  Şayet 
  ِبالِْقسِطaralarında  بينَهمhükmet  فَاحكُمhükmedersen حكَمتَ

adaletleِإن  Muhakkakاللَّه  Allahِحبي  severقِْسِطينالْم  adaletli 
olanları 

42) Onlar yalanı çokça dinleyicidirler, haram yiyendirler. 
Sana gelirlerse aralarında hükmet ya da onlardan yüz 
çevirir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir şeyle zarar 
veremezler. Şayet hükmedersen aralarında adaletle hükmet. 
Muhakkak Allah adaletli olanları sever. 
(*)Bütün dünyada büyük çaplı rüşvetlerin arkasında hep yahudi 
bulunmaktadır. Para karşılığında yalancı şahid olurlar. Yalan haber 
yayarlar. Parayı verenin istediği doğrultuda kamuoyu yoklaması 
yapıverirler. Hakimler ise rüşvet alırlar, mahkum iseler rüşvet verirler. 
Hep güçlünün yanında, zayıfın karşı sındadırl ar. 

  وِعنْدهمseni hakem yapıyorlar da  يحكِّمونَكnasıl يفَوكَ
yanlarındaُاةرالتَّو  Tevratاِفيه  olduğu haldeكْمح  hükmü 

bulunanاللَِّه  Kendisinde Allah’ınثُم  sonraنلَّوتَوي  yüz 
çeviriyorlar ِدعب ِمن dönüyorlarذَِلك  bundanامو  değillerdir 

لَِئكُأو Doğrusu onlarْؤِمِنينِبالْم  mü’minler 
43) Kendisinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında 
olduğu halde seni nasıl hakem yapıyorlar da bundan sonra 
dönüyorlar, yüz çeviriyorlar. Doğrusu onlar mü’minler 
değillerdir. 
(*)Yahudilerin dava hakkında hüküm vermesi için Hz. Peygamber'e 
başvurmalarının adaletin tecellisi amacıyla değil, sırf kendi arzularına göre 
bir hüküm bulmak için olduğu anlaşılmaktadır. Âyet onların 
samimiyetsizliğini bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur.  
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 ِه ِمنيدي نيا بقًا ِلمدصم ميرِن مى ابِبِعيس لَى آثَاِرِهما عنقَفَّيو
دصمو ورنى ودالِْإِجنيلَ ِفيِه ه اهنيآتاِة وروِه التيدي نيا بقًا ِلم

 ِقنيتِعظَةً ِللْمومى ودهاِة وروالت لُ ) 46(ِمنأَه كُمحلْيو
 لَِئكفَأُو لَ اللَّها أَنزِبم كُمحي لَم نمِفيِه و لَ اللَّها أَنزالِْإِجنيِل ِبم

 ِبالْحق مصدقًا ِلما وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب) 47(هم الْفَاِسقُونَ 
 لَ اللَّها أَنزِبم مهنيب كُمِه فَاحلَيا عِمنيهماِب والِْكت ِه ِمنيدي نيب
ولَا تتِبع أَهواَءهم عما جاَءك ِمن الْحق ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً 

اَء اللَّهش لَوا واجهِمنِفي و كُملُوبِلي لَِكنةً واِحدةً وأُم لَكُمعلَج 
 ئُكُمبنا فَيِميعج كُمِجعراِت ِإلَى اللَِّه مريِبقُوا الْختفَاس اكُما آتم

وأَنْ احكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه ) 48(ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ 
هواَءهم واحذَرهم أَنْ يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ اللَّه ولَا تتِبع أَ

 وِبِهمِض ذُنعِبب مهِصيبأَنْ ي اللَّه ِريدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَِإنْ ت كِإلَي
غونَ أَفَحكْم الْجاِهِليِة يب) 49(وِإنَّ كَِثريا ِمن الناِس لَفَاِسقُونَ 

  )50(ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ 
َأنو Eğerكُماح  hükmet deمنَهيب  onların aralarındaَلا َأنزِبم  

indirdiğiyleاللَّه  Allah’ınلَا تَتَِّبعو  uymaاءوَأه  arzularına مه 
onlarınمهذَراحو  Ayrıca sakınَأ فِْتنُوكي ن seni fitneye 

düşürmelerindenِضعب نع  bir kısmındanَلا َأنزم  
indirdiğininاللَّه  Allah’ınكِإلَي  sanaفَِإن  Şayetالَّوتَو  yüz 
çevirirlerseلَمفَاع  bil kiاَأنَّم  artıkِريدي  vermek istiyorاللَّه  Allah 

َأن Şayetهِصيبي م musibetِضعِبب  bir takımذُنُوِبِهم  onlara 
günahlarıِإنو  Muhakkak kiاكَِثير  pek çoğuالنَّاِس ِمن  
insanlarınلَفَاِسقُون  fasıktırlar 

49) Eğer onların aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet de 
onların arzularına uyma. Ayrıca Allah’ın sana indirdiğinin 
bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Şayet 
yüz çevirirlerse artık bil ki Allah onlara birtakım günahları 
sebebiyle musibet vermek istiyor. Muhakkak ki insanların 
pek çoğu fasıktırlar. 

كْمَأفَح hükmünü müِةاِهِليالْج  Cahiliyyeninغُونبي  arıyorlarنمو  
kim olabilir!?نسَأح  daha güzelاللَِّه ِمن  Allah’ınاكْمح  

hükmündenٍمِلقَو  bir toplum içinوِقنُوني  Yakînen inanan 
50) Cahiliyyenin hükmünü mü arıyorlar. Yakînen inanan bir 
toplum için Allah’ın hükmünden daha güzel kim olabilir? 
(*)Burada Câhiliye terimi ile yalnızca İslâm'dan önceki tarihsel zaman 
dilimi değil, o dönemin insanlar arasında farklı uygulamalar doğuran 
haksız ve zalim zihniyetine, kişisel ve toplumsal olguların sadece menfaat 
açısından yararlı olup olmadığı endişesinin karakterize ettiği ahlâkî 
eksikliğe dikkat çekilmekte; özellikle Araplar'dan etkilenerek Tevrat'ın 
hükmünü bırakıp onlarda mevcut olan eşitsizlik ve üstün ırk anlayışını 
yahudi kabileleri arasında dahi uygulayan Nadîroğullan'na işaret edilmekte 
ve onlar kınanmaktadır. Allah'tan daha üstün bir hâkim ve O'nun verdiği 
hükmünden daha güzel ve daha âdil bir hüküm yoktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ِبِعيسىOnların izleri  آثَاِرِهمüzerine  علَىgönderdik فَّينَاوقَ
İsa’yıِناب  oğluميرم  Meryemقًادصم  doğrulayıcı olarak نيا بِلم 
 biz ona  وآتَينَاهTevrat’ı  ِمن التَّوراِةkendinden önceki يديِه

verdikالِْإنِجيَل  İncil’iِفيِه  ona ىده bir hidayetو  ve نُور nur 
  ِمن التَّوراِةkendinden önceki  ِلما بين يديِهdoğrulayıcı ومصدقًا

Tevrat’ıىدهو  bir hidayetًِعظَةومو  öğütتَِّقينِللْم  muttakiler 
için 

46) Onların izleri üzerine kendinden önceki Tevrat’ı 
doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve biz ona 
kendisinde bir hidayet ve nur bulunan kendinden önceki 
Tevrat’ı doğrulayıcı, muttakiler için bir hidayet ve öğüt 
olan İncil’i verdik. 

كُمحلْيو hükmetsinُلَأه  sahipleri deالِْإنِجيِل  İncilا َأنزَل ِبم 
indirdiğiyleاللَّه  Allah’ınِفيِه  ondaنمو  Her kimكُمحي لَم  

hükmetmezseَلا َأنزِبم  indirdiğiyleاللَّه  Allah’ınلَِئكفَُأو  işteمه  
onlarالْفَاِسقُون  fasıkların ta kendileridir 

47) İncil sahipleri de Allah’ın onda indirdiğiyle hükmetsin. 
Her kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar 
fasıkların ta kendileridir. 

  مصدقًاhak ile  ِبالْحقkitabıِّ  الِْكتَابsana  ِإلَيكBiz indirdik وَأنزلْنَا
doğrulayıcıِهيدي نيا بِلم  kendinden öncekiالِْكتَاِب ِمن  kitabıو  

ve هِمنًامي şahit olarakِهلَيع  onaكُمفَاح  O halde hükmetمنَهيب  
aralarındaَلا َأنزِبم  indirdiğiyleاللَّه  Allah’ınلَا تَتَِّبعو  uyma 

اءوَأه hevalarına مه onlarınكاءا جمع  Sana gelenِّقالْح ِمن  
haktanٍِّلكُل  her biriلْنَاعج  tayin ettikِمنْكُم  Sizdenًةعِشر  bir 
şeriatااجِمنْهو  apaçık bir yolلَوو  Şayetشَاء  dileseydiاللَّه  Allah 
لَكُمعلَج elbette sizi yapardıًةُأم  ümmetًةاِحدو  tek birلَِكنو  
Fakatكُملُوبِلي  sizi imtihan etmekا آتَاكُمِفي م  size verdiği ile 
 Allah’adır  ِإلَى اللَِّهO halde hayırlarda  الْخَيراِتyarışın فَاستَِبقُوا
كُمِجعرم dönüşüاِميعج  Hepinizin ُئكُمنَبفَي Artık haber 

verecektirا كُنتُمِبم  sizeِفيِه  şeyleriتَخْتَِلفُون  ihtilaf ettiğiniz 
48) Biz sana kitabı hak ile kendinden önceki kitabı 
doğrulayıcı ve ona şahit olarak indirdik. O halde aralarında 
Allah’ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen haktan onların 
hevalarına uyma! Sizden her biri için bir şeriat ve apaçık bir 
yol tayin ettik. Şayet Allah dileseydi elbette sizi tek bir 
ümmet yapardı. Fakat size verdiği ile sizi imtihan etmek 
istedi. O halde hayırlarda yarışın. Hepinizin dönüşü 
Allah’adır. Artık ihtilaf ettiğiniz şeyleri size haber 
verecektir. 
(*)Kur'an'ın ve diğer semavî kitapların aynı kaynaktan geldiği, temel 
mesajlarının aynı olduğu, dolayısıyla Kur'an'ın daha önce gelmiş olan ilâhî 
kitaplann hepsini tasdik ettiği belirtilmektedir. Kur'an ile diğer kitaplar 
arasındaki fark, dilde, ilk hedef kitlede, çeşitli kültürleri ve asırları 
kucaklama hedefinde görülmektedir. 
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 ?bunlar mı  َأهُؤلَاِءİman edenler  الَِّذين آمنُواdiyecekler ki ويقُوُل
 büyük bir  جهدAllah’a ِباللَِّه olduklarına dair الَِّذين َأقْسموا

gayretleاِنِهممَأي  yemin edenlerمِإنَّه  kesinlikleكُمعلَم  Sizinle 
beraberِْبطَتح  boşa gittiمالُهمَأع  Onların amelleriواحبفََأص  

uğrayanlardan oldularخَاِسِرين  hüsrana 
53) İman edenler diyecekler ki: “Sizinle kesinlikle beraber 
olduklarına dair büyük bir gayretle Allah’a yemin edenler 
bunlar mı?” Onların amelleri boşa gitti, hüsrana 
uğrayanlardan oldular. 

 ِمنْكُمdönerse   يرتَدher kim  منiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
İçinizden ِديِنِهع ن dinindenَفوفَس  sonraْأِتيي  getirir kiاللَّه  

Allahٍمِبقَو  bir toplumمهِحبي  onlar da O’nu severlerونَهِحبيو  O 
onları severَأِذلٍَّة  alçak gönüllüلَىع  karşıْؤِمِنينالْم  mü’minlere 

 ِفي cihad eden  يجاِهدونkâfirlere  الْكَاِفِرينkarşı  علَىaziz َأِعزٍة
  لَومةkorkmayanَ لَا يخَافُونve   وAllah  اللَِّهyolunda سِبيِل

kınamasındanلَاِئٍم  kınayıcınınذَِلك  İşte buُلفَض  lütfudurاللَِّه  
Allah’ınْؤِتيِهي  onu verirشَاءي نم  dilediğineاللَّهو  Şüphesiz 

Allahاِسعو  Vasi’dirِليمع  Alîm’dir 
54) Ey iman edenler! İçinizden her kim dininden dönerse 
sonra mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı aziz, 
Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından 
korkmayan bir toplum getirir ki O onları sever, onlar da 
O’nu severler. İşte bu, Allah’ın lütfudur, onu dilediğine 
verir. Şüphesiz Allah Vasi’dir, Alîm’dir. 

 O’nun  ورسولُهAllah’tır  اللَّهSizin veliniz  وِليكُمancak ِإنَّما
Resulü’dürو  ve نُواآم الَِّذين iman edenlerdirالَِّذين  kiوِقيمي ن 

dosdoğru kılarlarَلَاةالص  namazıو  ve ْؤتُوني verirlerَكَاةالز  
zekâtıو  ve مه olarakوناِكعر  rüku edici 

55) Sizin veliniz ancak Allah’tır. O’nun Resulü’dür ve iman 
edenlerdir ki namazı dosdoğru kılarlar ve rüku edici olarak 
zekâtı verirler. 
İbn Abbas da der ki: Bu âyet-i kerime, Ebu Bekr (r.a) hakkında nazil ol-
muştur.139 

نمو Her kimَّلتَوي  veli edinirseاللَّه  Allah’ıولَهسرو  Resulü’nü 
و ve الَِّذين edenleriنُواآم  imanفَِإن  muhakkakبِحز  hizbiاللَِّه  

Allah’ınمه  onlardır kiونالْغَاِلب  galip olanlardır 
56) Her kim Allah’ı, Resulü’nü ve iman edenleri veli 
edinirse muhakkak Allah’ın hizbi (taraftarı) onlardır ki galip 
olanlardır. 

 الَِّذينedinmeyin   لَا تَتَِّخذُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
 ِمنoyun  لَِعبا ve  وeğlence  هزواdininizi  ِدينَكُمedinenleri وااتَّخَذُ

 ve  وsizden önce  ِمن قَبِلكُمkitap  الِْكتَابverilenlerden الَِّذين ُأوتُوا
الْكُفَّار kâfirleriاءِليَأو  velilerاتَّقُواو  sakınınاللَّه  Allah’tanكُنتُم ِإن  

isenizم ْؤِمِنين Mü’minler 
57) Ey iman edenler, sizden önce kitap verilenlerden 
dininizi eğlence ve oyun edinenleri ve kâfirleri veliler 
edinmeyin. Mü’minler iseniz Allah’tan sakının. 
İkrime'nin İbn Abbâs'tan rivayetlerinde o şöyle anlatıyor: Yahudilerden 
Rifâa ibn Zeyd ibn Tâbut ve Suveyd ibnu'l-Hâris müslüman olmuş 
görünmüş ve sonra da münafıklığa başlamışlardı. Müslüman göründükleri 
için bazı müslümanlar onlara dostluk beslemeye başlamakla Allah Tealâ 
'Ve Allah, gizlemekte olduklarını çok daha iyi bilir." (âyet: 61)'e kadar 
olmak  üzere   "Ey  iman  edenler…" âyetlerini indirdi.140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهضعاَء بِليى أَوارصالنو ودهِخذُوا الْيتوا لَا تنآم ا الَِّذينهاأَيي
أَوِلياُء بعٍض ومن يتولَّهم ِمنكُم فَِإنه ِمنهم ِإنَّ اللَّه لَا يهِدي 

 الظَّاِلِمني مى الَّ) 51(الْقَورونَ فَتاِرعسي ضرم ِفي قُلُوِبِهم ِذين
 أِْتيأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعاِئرا دنِصيبى أَنْ تشخقُولُونَ نِفيِهم ي
 وا ِفي أَنفُِسِهمرا أَسلَى موا عِبحصِدِه فَيِعن ٍر ِمنأَم ِح أَوِبالْفَت

 اِدِمنيوا أَ) 52(ننآم قُولُ الَِّذينيوا ِباللَِّه ومأَقْس لَاِء الَِّذينؤه
 اِسِرينوا خحبفَأَص مالُهمأَع ِبطَتح كُمعلَم مهِإن اِنِهممأَي دهج

ياأَيها الَِّذين آمنوا من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي ) 53(
ِحبيو مهِحبٍم يِبقَو لَى اللَّهٍة عأَِعز ِمِننيؤلَى الْمأَِذلٍَّة ع هون

 ةَ لَاِئٍم ذَِلكمافُونَ لَوخلَا يِبيِل اللَِّه وونَ ِفي ساِهدجي الْكَاِفِرين
 ِليمع اِسعو اللَّهاُء وشي نِتيِه مؤلُ اللَِّه ي54(فَض ( كُمِليا ومِإن

لَِّذين آمنوا الَِّذين يِقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ اللَّه ورسولُه وا
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَِّذين ) 55(الزكَاةَ وهم راِكعونَ 

ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا ) 56(آمنوا فَِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْغاِلبونَ 
تخذُوا ِدينكُم هزوا ولَِعبا ِمن الَِّذين أُوتوا تتِخذُوا الَِّذين ا

 ِمِننيؤم مِإنْ كُنت قُوا اللَّهاتاَء وِليأَو الْكُفَّارو ِلكُمقَب ِمن ابالِْكت
)57(  
  الْيهودedinmeyin  لَا تَتَِّخذُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها

yahudileri deىارالنَّصو  Hıristiyanları daاءِليَأو  velilerمهضعب  
Onların bir kısmıاءِليَأو  velileridirٍضعب  bir kısmınınنمو  her 

kimملَّهتَوي  onları veli edinirseِمنْكُم  Sizdenفَِإنَّه  muhakkak o 
daمِمنْه  onlardandırِإن  Muhakkak kiاللَّه  Allahِديهلَا ي  

hidayete erdirmezمالْقَو  bir toplumuالظَّاِلِمين  zalim 
51) Ey iman edenler! Yahudileri de Hıristiyanları da veliler 
edinmeyin. Onların bir kısmı bir kısmının velileridir. 
Sizden her kim onları veli edinirse muhakkak o da 
onlardandır. Muhakkak ki Allah zalim bir toplumu hidayete 
erdirmez. 

 bir hastalık  مرضKalplerinde  الَِّذين ِفي قُلُوِبِهمgörürsün فَتَرى
bulunanlarınوناِرعسي  koşuştuklarınıِفيِهم  içlerindeقُولُوني  

diyerekنَخْشَى  korkuyoruzنَاتُِصيب َأن  bize gelmesindenٌةاِئرد  
Durumunuzu çevirecek şeylerinىسفَع  Umulur kiاللَّه  Allah 

ْأِتيي َأن getirir deِبالْفَتِْح  bir fetihَأو  veyaٍرَأم  bir emirِعنِْدِه ِمن  
katındanواِبحصفَي  olurlarوارا َأسلَى مع  gizlediklerine dair ِفي 

  pişman  نَاِدِمينonlar içlerinde مَأنفُِسِه
52) Kalplerinde bir hastalık bulunanların: “Durumunuzu 
çevirecek şeylerin bize gelmesinden korkuyoruz.” diyerek 
içlerinde koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih 
veya katından bir emir getirir de onlar içlerinde 
gizlediklerine dair pişman olurlar. 
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وِإذَا ناديتم ِإلَى الصلَاِة اتخذُوها هزوا ولَِعبا ذَِلك ِبأَنهم قَوم لَا 
 آمنا قُلْ ياأَهلَ الِْكتاِب هلْ تنِقمونَ ِمنا ِإلَّا أَنْ) 58(يعِقلُونَ 

ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا وما أُنِزلَ ِمن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاِسقُونَ 
)59 ( هنلَع ناللَِّه م دةً ِعنثُوبم ذَِلك ِمن رِبش ئُكُمبلْ أُنقُلْ ه

ِزير وعبد اللَّه وغَِضب علَيِه وجعلَ ِمنهم الِْقردةَ والْخنا
) 60(الطَّاغُوت أُولَِئك شر مكَانا وأَضلُّ عن سواِء السِبيِل 

وِإذَا جاُءوكُم قَالُوا آمنا وقَد دخلُوا ِبالْكُفِْر وهم قَد خرجوا 
 وترى كَِثريا ِمنهم) 61(ِبِه واللَّه أَعلَم ِبما كَانوا يكْتمونَ 

يساِرعونَ ِفي الِْإثِْم والْعدواِن وأَكِْلِهم السحت لَِبئْس ما كَانوا 
لَولَا ينهاهم الرباِنيونَ والْأَحبار عن قَوِلِهم الِْإثْم ) 62(يعملُونَ 

يهود وقَالَت الْ) 63(وأَكِْلِهم السحت لَِبئْس ما كَانوا يصنعونَ 
 اهدلْ يا قَالُوا بوا ِبملُِعنو ِديِهمأَي لُولَةٌ غُلَّتغاللَِّه م دي
 كا أُنِزلَ ِإلَيم مها ِمننَّ كَِثريِزيدلَياُء وشي فكَي نِفقاِن يوطَتسبم

والْبغضاَء ِإلَى يوِم ِمن ربك طُغيانا وكُفْرا وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ 
الِْقيامِة كُلَّما أَوقَدوا نارا ِللْحرِب أَطْفَأَها اللَّه ويسعونَ ِفي 

 فِْسِدينالْم ِحبلَا ي اللَّها وادِض فَس64(الْأَر(  
 حبارالَْأ ve  وRabbaniler  الرباِنيونalıkoysalardı  ينْهاهمya! لَولَا

bilginleriِلِهمقَو نع  konuşmalardanالِْإثْم  günah olanو  ve َأكِْلِهم 
yemelerindenَتحالس  haramلَِبْئس  kötüdürام  neكَانُوا  
oldukları şeyوننَعصي  Yapmakta 

63) Rabbaniler ve bilginleri onları günah olan 
konuşmalardan ve haram yemelerinden alıkoysalardı ya! 
Yapmakta oldukları şey ne kötüdür.  

  مغْلُولَةAllah’ınٌ  اللَِّهeli  يدYahudiler  الْيهودdediler وقَالَتْ
bağlıdır!?ْغُلَّت  bağlansınِديِهمَأي  elleriو  ve لُِعنُوا lanetlensinler 
 O’nun eli de  يداهBilakis بْل Söyledikleri sebebiyle ِبما قَالُوا
  وdilediği  يشَاءgibi  كَيفinfak ederَ  ينِفقiki açıktırُ مبسوطَتَاِن

Andolsun kiنِزيدلَي  artırırاكَِثير  pek çoğununمِمنْه  onlardan 
  طُغْيانًاRabbinden  ِمن ربكsana  ِإلَيكindirilen ما ُأنِزَل

azgınlığınıو  ve اكُفْر küfrünüنَاَألْقَيو  Biz de saldıkمنَهيب  onların 
arasınaَةاودالْع  bir düşmanlıkو  ve اءغْضالْب kinِإلَى  kadarِموي  
gününeِةامالِْقي  kıyametاكُلَّم  Her neواقَدَأو  yaksalarانَار  bir 

ateşِبرِللْح  harp içinاَأطْفََأه  onu söndürürاللَّه  Allahنوعسيو  
yarışırlarِضِفي الَْأر  Yeryüzündeاادفَس  bozgunculuk içinاللَّهو  

Oysa Allahِحبلَا ي  sevmezفِْسِدينالْم  bozguncuları 
64) Yahudiler: “Allah’ın eli bağlıdır?” dediler. Söyledikleri 
sebebiyle elleri bağlansın ve lanetlensinler. Bilakis O’nun 
iki eli de açıktır; dilediği gibi infak eder. Andolsun ki 
Rabbinden sana indirilen onlardan pek çoğunun küfrünü ve 
azgınlığını artırır. Biz de onların arasına kıyamet gününe 
kadar bir düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman harp için 
bir ateş yaksalar Allah onu söndürür. Yeryüzünde 
bozgunculuk için yarışırlar. Oysa Allah bozguncuları 
sevmez. 
 
 
 
 
 

 onu  اتَّخَذُوهاNamaza  ِإلَى الصلَاِةçağırdığınız  نَاديتُمzaman وِإذَا
edinirlerاوزه  eğlenceو  ve الَِعب oyunذَِلك  İşte buمِبَأنَّه  
onlarınمقَو  bir toplum olmalarındandırِقعلَا ي لُون akıllarını 

kullanamayan 
58) Namaza çağırdığınız zaman onu eğlence ve oyun 
edinirler. İşte bu onların akıllarını kullanamayan bir toplum 
olmalarındandır. 
İbn Abbas (r.a)'dan rivayete göre, yahudiler ve müşriklerden bir topluluk, 
secde ettikleri sırada müslümanlann bu hallerinden dolayı gülmeye 
başladılar.304 

  هْل تَنِقمونKitap  الِْكتَاِبEy ehli  ياَأهَلDe ki قُْل
hoşlanmıyorsunuz?ِمنَّا  bizden ِإلَّا Yalnızca نَّاآم َأن iman 

ettiğimiz içinِباللَِّه  Allah’aا ُأنِزَلمو  indirileneنَاِإلَي  bizeو  ve  ام
  َأكْثَركُمMuhakkak ki  وَأنdaha önce  ِمن قَبُلindirilene ُأنِْزَل

çoğunuzفَاِسقُون  fasıksınız 
59) De ki: “Ey Kitap ehli! Yalnızca Allah’a, bize indirilene 
ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden 
hoşlanmıyorsunuz? Muhakkak ki çoğunuz fasıksınız.”  

 daha kötü olanı  ِبشَرhaber vereyim  ُأنَبُئكُمmi?  هْلDe ki قُْل
ذَِلك ِمن bundanًةثُوبم  cezasıِعنْد  katındaاللَِّه  Allahنم  

kimseleriنَهلَع  lanetlediğiاللَّه  Allah’ınو  ve غَِضب gazab ettiği 
 maymunlar  الِْقردةiçlerindenَ  ِمنْهمyaptığı  وجعَلona علَيِه

الْخَنَاِزيرو domuzlarو  ve دبع ibadet edenlerdirَالطَّاغُوت  
tağutaلَِئكُأو  İşte onlarشَر  daha kötü olanlarكَانًام  yerleriو  

ve ُّلَأض daha çok sapanlardırاِءوس نع  doğruِبيِل الس yoldan 
60) De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanı 
haber vereyim mi? Allah’ın lanetlediği kimseleri ve ona 
gazab ettiği, içlerinden maymunlar, domuzlar yaptığı ve 
tağuta ibadet edenlerdir. İşte onlar yerleri daha kötü olanlar 
ve doğru yoldan daha çok sapanlardır.”  

 !İman ettik  آمنَّاderler  قَالُواSize geldikleri  جاءوكُمzaman وِإذَا
قَدو Oysa muhakkak kiخَلُواد  girmişlerdirِبالْكُفِْر  küfür ileو  ve 
مه onlarقَد  muhakkakواجخَر  çıkmışlardırِبِه  onunlaاللَّهو  

Şüphesiz Allahلَمَأع  hakkıyla bilendirاِبم  şeyiكَانُوا  oldukları 
ونكْتُمي gizlemekte 

61) Size geldikleri zaman: “İman ettik” derler. Oysa onlar 
muhakkak ki küfür ile girmişlerdir ve muhakkak onunla 
çıkmışlardır. Şüphesiz Allah gizlemekte oldukları şeyi 
hakkıyla bilendir. 

  يساِرعونOnlardan  ِمنْهمpek çoğunu  كَِثيراgörürsün وتَرى
yarışırِفي الِْإثِْم  günahtaاِنودالْعو  düşmanlıktaو  ve َأكِْلِهم 

yemedeَتحالس  haramلَِبْئس  kötüdürام  neكَانُوا  oldukları şey 
لُونمعي Yapmakta 

62) Onlardan pek çoğunu günahta, düşmanlıkta ve haram 
yemede yarışır görürsün. Yapmakta oldukları şey ne 
kötüdür. 
(*)Geçen âyetler, Kitap Ehlinden ve özellikle Yahudilerin inat ve 
azgınlıklarından, Tevrat'ın hükümlerini bir tarafa itip kendi çıkarları ve 
duyguları doğrultusunda ilâhî buyrukları çiğnemelerinden söz edildi. Bu 
yüzden İlâhî lanet ve gazaba çarpıldıkları hatırlatıldı. Günahlara 
koşuştuklarına dikkatler çekildi ve Allah'tan yana olan ilim adamlarının 
asıl görevine parmak basıldı. 
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  علَىdeğilsiniz  لَستُمkitap  الِْكتَاِبehli َأهَل Ey  ياDe ki قُْل
üzerindeٍءشَي  hiçbir şeyتَّىح  kadarوا تُِقيم uygulayıncaya 

 size  ِإلَيكُمindirileni ما ُأنِزَل ve  وİncil’i  والِْإنِجيَلTevrat’ı التَّوراةَ
كُمبر ِمن Rabbinizdenو  Andolsun kiنِزيدلَي  artıracaktırاكَِثير  

pek çoğununمِمنْه  onlardanا ُأنِزَلم  indirilenكِإلَي  sizeِمن كبر  
Rabbinizdenانًاطُغْي  azgınlığınıو  ve اكُفْر küfrünüفَلَا تَْأس  
Artık üzülmeِملَى الْقَوع  topluluğu içinالْكَاِفِرين  kâfirler 

68) De ki: “Ey kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden 
size indirileni uygulayıncaya kadar hiçbir şey üzerinde 
değilsiniz. Andolsun ki Rabbinizden size indirilen onlardan 
pek çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Artık 
kâfirler topluluğu için üzülme.” 
Yahudilerden bir topluluk Peygamber (a.s) 'e gelip şöyle dediler: Sen, 
Tevrat'ın Allah'tan gelmiş hak bir kitap olduğunu kabul etmiyor musun? 
Hz. Peygamber ediyorum, deyince şöyle dediler: Biz de ona iman 
ediyoruz. Fakat onun dışında kalan kitaplara iman etmiyoruz. Bunun 
üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.141 

ِإن Kuşkusuzالَِّذين  edenlerنُواآم  imanوا واده الَِّذين Yahudiler 
اِبُئونالصو Sabîîlerو  ve ىارالنَّص Hıristiyanlardanنم  her kim 

نآم iman ederِباللَِّه  Allah’aو  ve ِموالْي gününeالْآِخِر  ahiretو  ve 
  علَيِهمkorku yoktur  فَلَا خَوفsalihٌ  صاِلحاameller işlerse عِمَل

onlar içinملَا هو  onlar değillerdirنُونزحي  üzülecek 
69) Kuşkusuz iman edenler, Yahudiler, Sabîîler ve 
Hıristiyanlardan her kim Allah’a ve ahiret gününe iman 
eder ve salih ameller işlerse onlar için korku yoktur, onlar 
üzülecek değillerdir. 
(*)Allah ve Resulünü tasdik eden müslümanlar, Yahudiler, yıldızlara 
tapan bir grup Hıristiyan ve Hz. İsa'nın peşinden giden Hıristiyanlar var 
ya, işte bunlardan kim, şek ve şüphe katmaksızın, samimi bir şekilde 
Allah'a ve âhiret gününe iman eder ve kendisini Allah'a yaklaştıracak iyi 
amel işlerse, insanlara gösterilecek kıyamet şiddetinden onların korkuları 
olmaz, orada Allah'ın bol mükafatını gördükten sonra, dünya 
nimetlerinden geride bıraktıkları şeylere de üzülmez 

لَقَد Andolsun ki elbetteَأخَذْنَا  biz aldıkَِميثَاق  kesin söz ِنيب 
 onlara  ِإلَيِهمgönderdik َأرسلْنَا ve  وİsrailoğullarından ِإسراِئيَل
  رسوٌلonlara همgetirirse   جاءHer ne zaman  كُلَّماResuller رسلًا

Resulاِبم  bir şeyىولَا تَه  hoşlanmadığı مهَأنفُس nefislerinin 
  يقْتُلُونbir kısmını da  وفَِريقًاyalanladılar  كَذَّبواbir kısmını افَِريقً

öldürdüler 
70) Andolsun ki elbette biz İsrailoğullarından kesin söz 
aldık ve onlara Resuller gönderdik. Her ne zaman bir Resul 
onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirirse bir kısmını 
yalanladılar bir kısmını da öldürdüler. 
(*)İsrâiloğulları'ndan, Allah'tan başka tanrı edinmeme, ana-babaya hürmet 
etme, cana kıymama ve hırsızlık yapmama gibi konularda "mîsak" (kesin 
söz) alınmı ştı.İsrâiloğulları'nın, işlerine gelmeyen ve çıkarlarıyla çelişen 
hükümler getiren peygamberlerin pek çoğunu ya yalancılıkla itham 
ettiklerine veya onları öldürdüklerine Kur'ân-ı Kerîm'in birçok âyetinde 
değinilmiştir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لَوو ئَاِتِهميس مهنا عنا لَكَفَّرقَواتوا وناِب آملَ الِْكتأَنَّ أَه
ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ ) 65(ولَأَدخلْناهم جناِت النِعيِم 

 ِمنو ِقِهمفَو لَأَكَلُوا ِمن ِهمبر ِمن ِهما أُنِزلَ ِإلَيمالِْإِجنيلَ وو
لُونَ تمعا ياَء مس مهِمن كَِثريةٌ وِصدقْتةٌ مأُم مهِمن ِلِهمجِت أَرح
ياأَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك وِإنْ لَم تفْعلْ ) 66(

اِس ِإنَّ اللَّهالن ِمن كِصمعي اللَّهو هالَتِرس تلَّغا بِدي فَمهلَا ي 
 الْكَاِفِرين مى ) 67(الْقَوتٍء حيلَى شع متاِب لَسلَ الِْكتاأَهقُلْ ي

تِقيموا التوراةَ والِْإِجنيلَ وما أُنِزلَ ِإلَيكُم ِمن ربكُم ولَيِزيدنَّ 
فْرا فَلَا تأْس علَى كَِثريا ِمنهم ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك طُغيانا وكُ

 ِم الْكَاِفِرينوا ) 68(الْقَواده الَِّذينوا ونآم ِإنَّ الَِّذين
والصاِبئُونَ والنصارى من آمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر وعِملَ 

 لَقَد أَخذْنا) 69(صاِلحا فَلَا خوف علَيِهم ولَا هم يحزنونَ 
ِميثَاق بِني ِإسراِئيلَ وأَرسلْنا ِإلَيِهم رسلًا كُلَّما جاَءهم رسولٌ 

  )70(ِبما لَا تهوى أَنفُسهم فَِريقًا كَذَّبوا وفَِريقًا يقْتلُونَ 
لَوو Eğerَأن  elbetteَلَأه  ehliالِْكتَاِب  kitapنُواآم  iman edipااتَّقَوو  

sakınsaydıنَالَكَفَّر  örterdikمنْهع  onlarınَئاِتِهميس  kötülükleriniو  
ve خَلْنَالََأد girdirirdikمه  onlarıنَّاِتج  cennetlerineالنَِّعيِم  Naîm 

65) Eğer kitap ehli iman edip sakınsaydı elbette onların 
kötülüklerini örterdik ve onları Naîm cennetlerine 
girdirirdik. 

لَوو etselerdiمَأنَّه  Onlarواَأقَام  ikameَاةرالتَّو  Tevrat’ıالِْإنِجيَلو  
İncil’iو  ve ا ُأنِزَلم indirileniِهمِإلَي  kendilerineِهمبر ِمن  

Rablerindenلََأكَلُوا  elbette yerlerdiِقِهمفَو ِمن  üstlerindenو  ve 
  ُأمةOnlardanٌ  ِمنْهمayaklarının  َأرجِلِهمaltlarından ِمن تَحِت

tutanlar da vardırٌةقْتَِصدم  orta yolu كَِثيرو pek çoğununمِمنْه  
Onlarınاءس  kötüdürام  neلُونمعي  yapmakta oldukları şey 

66) Onlar Tevrat’ı, İncil’i ve Rablerinden kendilerine 
indirileni ikame etselerdi elbette üstlerinden ve ayaklarının 
altlarından yerlerdi. Onlardan orta yolu tutanlar da vardır. 
Onların pek çoğunun yapmakta oldukları şey ne kötüdür. 

 sana  ِإلَيكindirileni  ما ُأنِزَلtebliğ et  بلِّغResulْ  الرسوُلEy ياَأيها
كبر ِمن Rabbindenِإنو  eğerْلتَفْع لَم  yapmazsanافَم  etmemiş 

olursunَلَّغْتب  tebliğالَتَهِرس  risaletiniاللَّهو  Allahكِصمعي  seni 
koruyacaktırالنَّاِس ِمن  insanlardanِإن  Muhakkakاللَّه  Allah لَا 

 kâfirler  الْكَاِفِرينtopluluğunu  الْقَومhidayete erdirmez! يهِدي
67) Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et; eğer 
yapmazsan O’nun risaletini tebliğ etmemiş olursun. Allah 
seni insanlardan koruyacaktır. Muhakkak Allah kâfirler 
topluluğunu hidayete erdirmez. 
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اللَّه ابت وا ثُممصوا ومةٌ فَعنكُونَ ِفتوا أَلَّا تِسبحو ثُم ِهملَيع 
لَقَد ) 71(عموا وصموا كَِثري ِمنهم واللَّه بِصري ِبما يعملُونَ 

 ِسيحقَالَ الْمو ميرم ناب ِسيحالْم وه قَالُوا ِإنَّ اللَّه الَِّذين كَفَر
 هِإن كُمبري وبر وا اللَّهدباِئيلَ اعرِني ِإسابي ِباللَِّه فَقَد ِركشي نم

حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصاٍر 
لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه ثَاِلثُ ثَلَاثٍَة وما ِمن ِإلٍَه ِإلَّا ) 72(

وا عهنتي ِإنْ لَمو اِحدو وا ِإلَهكَفَر الَِّذين نسمقُولُونَ لَيا يم
 أَِليم ذَابع مه73(ِمن ( اللَّهو هونِفرغتسيونَ ِإلَى اللَِّه ووبتأَفَلَا ي

 ِحيمر 74(غَفُور ( لَتخ ولٌ قَدسِإلَّا ر ميرم ناب ِسيحا الْمم
ِصد هأُملُ وسِلِه الرقَب ِمن فكَي انظُر امأْكُلَاِن الطَّعا ييقَةٌ كَان

قُلْ أَتعبدونَ ِمن ) 75(نبين لَهم الْآياِت ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ 
 ِميعالس وه اللَّها وفْعلَا نا ورض لَكُم ِلكما لَا يوِن اللَِّه مد

 ِليم76(الْع(  
74) Hala Allah’a tevbe etmeyecek ve O’ndan bağışlanma 
dilemeyecekler mi? Oysa Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir. 

  ِإلَّاMeryem  مريمoğlu  ابنMesih  الْمِسيحbir şey değildir ما
başkaوٌلسر  bir resuldenقَد  Muhakkak kiْخَلَت  geçmiştir ِمن 
 Onun annesi de  وُأمهResuller سُل الرondan önce de قَبِلِه

  الطَّعامİkisi de yerlerdi  يْأكُلَاِنbir kadındı  كَانَاdosdoğru ِصديقَةٌ
yemek انظُر Bakَفكَي  nasılنينُب  açıklıyoruzملَه  onlaraاِتالْآي  
ayetleri ثُم Sonra انظُر bak kiَأنَّى  nasılْؤفَكُوني  

döndürülüyorlar? 
75) Meryem oğlu Mesih bir Resulden başka bir şey değildir. 
Muhakkak ki ondan önce de resuller geçmiştir. Onun 
annesi de dosdoğru bir kadındı. İkisi de yemek yerlerdi. 
Bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl 
döndürülüyorlar? 

  اللَِّهyanısıra  ِمن دوِن?ibadet mi ediyorsunuz  َأتَعبدونDe ki قُْل
Allah’ınام  şeylereِلكملَا ي  gücü yetmeyenلَكُم  sizin içinارض  

bir zarara daالَا نَفْعو  bir faydaya daاللَّهو  Şüphesiz Allahوه  
O’dur kiِميعالس  Semî’dirا ِليملْع Alîm’dir 

76) De ki: “Allah’ın yanısıra sizin için bir zarara da bir 
faydaya da gücü yetmeyen şeylere ibadet mi ediyorsunuz? 
Şüphesiz Allah O’dur ki Semî’dir, Alîm’dir. 
72-76. Asırlar boyunca Hıristiyanlık âlemini meşgul etmiş ve kilise 
tarafından olabildiğince karmaşık hale getirilmiş olan Hz. Meryem'in ve 
Hz. îsâ'nın mahiyeti meselesine Kur'an herkesin anlayabileceği bir üslûpla 
açık ve kesin bir cevap getirmektedir: Meryem oğlu îsâ Mesîh sadece bir 
peygamberdir; annesi de dürüst, inançlı ve namuslu bir insandır; her ikisi 
yiyip içerlerdi, yani beşer dışında düşünülmemesi gereken varlıklardı. Oysa 
hıristiyan din adamlarınca günümüzde de canlı tutulmaya çalışılan anlayış, 
Hz. İsâ'nm bilinegelen anlamda bir peygamber olmadığı, peygamberliğin 
yanı sıra Tanrı inancının bir öğesini oluşturacak ölçüde insan üstü bir 
varlık (rab) olduğu yönündedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 bir  ِفتْنَةolmayacağınıٌ  َألَّا تَكُونBuna rağmen sandılar وحِسبوا
fitneوامفَع  körو  ve وامص sağır oldularثُم  Sonraتَاب  

tevbelerini kabul etti de اللَّه Allah ِهملَيع onlarınثُم  ardından 
  ِمنْهمpek çoğu yine  كَِثيرsağır oldular صموا ve  وkör عموا

onlarınاللَّهو  Şüphesiz Allahِصيرب  hakkıyla görendir اِبم 
لُونمعي yaptıklarını 

71) Buna rağmen bir fitne olmayacağını sandılar da kör ve 
sağır oldular. Sonra Allah onların tevbelerini kabul etti de 
ardından onların pek çoğu yine kör ve sağır oldular. 
Şüphesiz Allah yaptıklarını hakkıyla görendir. 

لَقَد Andolsun kiكَفَر  elbette kâfir olmuşturقَالُوا الَِّذين  diyenler 
ِإن Gerçekten deاللَّه  Allahوه  kendisidir!?ِسيحالْم  Mesih’in 
ناب oğluرم مي Meryemقَاَلو  dediِسيحالْم  Mesihاي  Ey  ِنيب

  ربيAllah’a  اللَّهibadet edin  اعبدواİsrailoğulları ِإسراِئيَل
Benim de Rabbimكُمبرو  sizin de Rabbiniz olanِإنَّه  Oysaنم  

Her kimشِْركي  şirk koşarsaِباللَِّه  Allah’aفَقَد  muhakkak ki 
مرح haram kılmıştırاللَّه  Allahِهلَيع  onaَنَّةالْج  cennetiْأومو  

varacağı yerاه  Onunالنَّار  ateştirا ِللظَّاِلِمينمو  Zalimlerin 
yokturاٍرَأنص ِمن  yardımcıları 

72) Andolsun ki: “Gerçekten de Allah Meryem oğlu 
Mesih’in kendisidir?” diyenler elbette kâfir olmuştur. Oysa 
Mesih: “Ey İsrailoğulları! Benim de Rabbim sizin de 
Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin. Her kim Allah’a şirk 
koşarsa muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılmıştır. 
Onun varacağı yer ateştir. Zalimlerin yardımcıları yoktur” 
dedi.  
Mukatil der ki: "Meryem oğlu Mesîh, gerçekten Allah'ın kendisidir" diyen 
Necran hristiyanları hakkında nazil olmuştur. Mukatil der ki: "Meryem 
oğlu Mesîh, gerçekten Allah'ın kendisidir." diyen Necran hristiyanları 
hakkında nazil olmuştur.305 

لَقَد Andolsun kiكَفَر  elbette kâfir olmuşlardırقَالُوا الَِّذين  
diyenlerِإن  Şüphesizاللَّه  Allahُثَاِلث  üçünثَلَاثٍَة  

üçüncüsüdür!?امو  Oysa yokturِإلٍَه ِمن  hiçbir ilahِإلَّا  başka 
ِإلَه ilahtanاِحدو  tek birوانتَهي لَم ِإنو  vazgeçmezlerseامع  

andolsun kiقُولُوني  Söylediklerindenنسملَي  dokunacaktır 
  َأِليمbir azap  عذَابiçlerinden  ِمنْهمkâfir olanlara الَِّذين كَفَروا
çok acıklı 

73) Andolsun ki: “Şüphesiz Allah üçün üçüncüsüdür?” 
diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa tek bir ilahtan 
başka hiçbir ilah yoktur. Söylediklerinden vazgeçmezlerse 
andolsun ki içlerinden kâfir olanlara çok acıklı bir azap 
dokunacaktır.  

  ِإلَى اللَِّهtevbe etmeyecek  يتُوبونHala etmeyecek mi? َأفَلَا
Allah’aو  ve تَغِْفرسوي bağışlanma dilemeyeceklerنَه  O’ndan 

اللَّهو Oysa Allahغَفُور  Ğafûr’durِحيمر  Rahîm’dir 
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 veli  يتَولَّونOnların  ِمنْهمpek çoğunun  كَِثيراgörürsün تَرى
edindikleriniواكَفَر الَِّذين  kâfirleriلَِبْئس  Andolsun ki ne 

kötüdür kiْتما قَدم  sunduğu şeyملَه  kendileri içinمهَأنفُس  
nefislerininَِخطس َأن  gazab etmiştirاللَّه  Allahِهملَيع  onlaraو  

ve ذَاِبِفي الْع azaptaمه  onlarونخَاِلد  sürekli kalıcıdırlar 
80) Onların pek çoğunun kâfirleri veli edindiklerini 
görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için sunduğu 
şey ne kötüdür ki Allah onlara gazab etmiştir ve onlar 
azapta sürekli kalıcıdırlar. 

لَوو olsalardıكَانُوا  Onlarْؤِمنُوني  iman etmişِباللَِّه  Allah’aالنَِّبيو  
nebi’yeو  ve ا ُأنِزَلم indirileneِهِإلَي  onaا اتَّخَذُوم  edinmezlerdi 

مه onlarıاءِليَأو  velilerلَِكنو  Fakatاكَِثير  pek çoğuمِمنْه  onların 
فَاِسقُون fasıklardır 

81) Onlar Allah’a, nebi’ye ve ona indirilene iman etmiş 
olsalardı onları veliler edinmezlerdi. Fakat onların pek çoğu 
fasıklardır. 

نلَتَِجد bulacaksınَأشَد  en şiddetlisi olarakالنَّاِس  insanlarınًةاودع  
düşmanlık bakımındanنُواآم ِللَِّذين  iman edenlereودهالْي  Yahudilerle 

 en yakını olarak ربهم َأقbulacaksınْ  ولَتَِجدنşirk koşanları والَِّذين َأشْركُوا
  الَِّذين قَالُواİman  آمنُواedenlere  ِللَِّذينsevgi bakımından da مودةً

diyenleriِإنَّا  Bizىارنَص  Hıristiyan’ızذَِلك  İşteِبَأن  bunun sebebiمِمنْه  
onlardanيِسينِقس  keşişlerinو  ve انًابهر rahiplerin olmasıو  ve مَأنَّه 

kesinlikle onlarınونتَكِْبرسلَا ي  büyüklük taslamamalarıdır 
82) Yahudilerle şirk koşanları iman edenlere düşmanlık 
bakımından insanların en şiddetlisi olarak bulacaksın. İman 
edenlere sevgi bakımından da: “Biz Hıristiyan’ız” diyenleri 
onların en yakını olarak bulacaksın. İşte bunun sebebi 
onlardan keşişlerin ve rahiplerin olması ve onların kesinlikle 
büyüklük taslamamalarıdır. 
Saîd ibn Cubeyr'den rivayette o şöyle diyor: Necâşî, Hz. Peygamber (a.s)'e 
ashabının hayırlılarından oluşan 30 kişilik bir hey'et göndermişti. Allah'ın 
Rasûlü (a.s) onlara Kur'ân okudu da kalbleri inceldi, ağladılar ve "Allah'a 
yemin ederiz ki biz bunları biliyoruz." deyip iman ettiler. Bunun üzerine 
Allah Tealâ "Andolsun ki insanlardan, iman edenlere en katı düşman 
olarak yahudileri ve Allah'a ortak koşan müşrikleri bulacaksın. Yine 
andolsun ki onlardan, iman edenlere sevgice en yakını da "Biz 
hristiyanlarız." diyenleri bulacaksın..." âyetlerini indirdi. Bu hey'et, 
Necâşî'ye dönüp olanları ona da anlattılar ve o da müslüman oldu. Necâşî 
müslüman olarak öldü. Onun ölüm haberi Hz. Peygamber (a.s)'e ulaşınca 
Medine'de onun üzerine (gâib) cenaze namazı kıldırdı.142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قُلْ ياأَهلَ الِْكتاِب لَا تغلُوا ِفي ِديِنكُم غَير الْحق ولَا تتِبعوا 
كَِثريا وضلُّوا عن سواِء أَهواَء قَوٍم قَد ضلُّوا ِمن قَبلُ وأَضلُّوا 

لُِعن الَِّذين كَفَروا ِمن بِني ِإسراِئيلَ علَى ِلساِن ) 77(السِبيِل 
داوود وِعيسى ابِن مريم ذَِلك ِبما عصوا وكَانوا يعتدونَ 

انوا كَانوا لَا يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كَ) 78(
ترى كَِثريا ِمنهم يتولَّونَ الَِّذين كَفَروا لَِبئْس ما ) 79(يفْعلُونَ 

 مذَاِب هِفي الْعو ِهملَيع ِخطَ اللَّهأَنْ س مهأَنفُس ملَه تمقَد
ِإلَيِه ما ولَو كَانوا يؤِمنونَ ِباللَِّه والنِبي وما أُنِزلَ ) 80(خاِلدونَ 

لَتِجدنَّ أَشد ) 81(اتخذُوهم أَوِلياَء ولَِكن كَِثريا ِمنهم فَاِسقُونَ 
الناِس عداوةً ِللَِّذين آمنوا الْيهود والَِّذين أَشركُوا ولَتِجدنَّ 

نصارى ذَِلك ِبأَنَّ أَقْربهم مودةً ِللَِّذين آمنوا الَِّذين قَالُوا ِإنا 
  )82(ِمنهم ِقسيِسني ورهبانا وأَنهم لَا يستكِْبرونَ 

 ِفي haddi aşmayın  لَا تَغْلُواkitap  الِْكتَاِبehli هَل Ey  ياَأDe ki قُْل
ِديِنكُم dininizdeرغَي  aykırı olmak suretiyleِّقالْح  hakkaو  ve  لَا
 kesin  قَدbir toplumun  قَوٍمarzularına  َأهواءuymayın عواتَتَِّب

olarakلُّواض  sapanُلقَب ِمن  daha önceو  veلُّواَأض  saptıran 
 doğrusundan عن سواِء ayrıca sapan وضلُّوا pek çoğunu كَِثيرا
 yolun السِبيِل

77) De ki: “Ey kitap ehli dininizde hakka aykırı olmak 
suretiyle haddi aşmayın ve daha önce kesin olarak sapan ve 
pek çoğunu saptıran ayrıca yolun doğrusundan sapan bir 
toplumun arzularına uymayın.”   

لُِعن lanetlenmişlerdirواكَفَر الَِّذين  kâfir olanlarاِئيَلرِني ِإسب ِمن  
İsrailoğullarındanاِنلَى ِلسع  lisanıylaوداود  Davud’unو  ve 

  ِبما عصواİşte bu  ذَِلكMeryem  مريمoğlu  ابِنİsa’nın ِعيسى
isyan etmeleriو  ve كَانُوا sebebiyledirونتَدعي  haddi aşmaları 

78) İsrailoğullarından kâfir olanlar Davud’un ve Meryem 
oğlu İsa’nın lisanıyla lanetlenmişlerdir. İşte bu isyan 
etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyledir. 

نوتَنَاهكَانُوا لَا ي çalışmazlardıنكٍَرم نع  kötülüktenلُوهفَع  Onlar 
yaptıklarıلَِبْئس  kötüydüام  neكَانُوا  gerçektenلُونفْعي  

Yapmakta oldukları şey 
79) Onlar birbirlerini yaptıkları kötülükten vazgeçirmeye 
çalışmazlardı. Yapmakta oldukları şey gerçekten ne 
kötüydü. 
(*)Yukarıda geçen âyetler, Kitap Ehli'nin gerek birbirlerine, gerekse 
İslâm'a karşı olumsuz tutumları açıklandı. Sosyal hayata artık yön verme 
ölçü ve değerini kaybetmeden Tevrat ve İncil'in zamanla asıllarından nasıl 
uzaklaştırıldıkları, Allah sözüne beşer sözünün karışmasıyla nasıl 
anlaşılmaz bir duruma getirildiği ve Kur'ân'ın gerçeği yansıtan âyetlerinin 
bu iki kitabı nasıl tashih ettiği -işaretle de olsa- belirtildi. Bu yüzden Kitap 
Ehlinin inen her âyet karşısında küfür ve inatlarını artırdıklarına temas 
ediliyor. 
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دمِع وِإذَا سِمعوا ما أُنِزلَ ِإلَى الرسوِل ترى أَعينهم تِفيض ِمن ال
 اِهِدينالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح فُوا ِمنرا عِمم

وما لَنا لَا نؤِمن ِباللَِّه وما جاَءنا ِمن الْحق ونطْمع أَنْ ) 83(
 اِلِحنيِم الصالْقَو عا منبا رِخلَنداللَّ) 84(ي مها قَالُوا فَأَثَابِبم ه

جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها وذَِلك جزاُء 
 ِسِننيح85(الْم ( لَِئكا أُواِتنوا ِبآيكَذَّبوا وكَفَر الَِّذينو

 ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تحرموا طَيباِت) 86(أَصحاب الْجِحيِم 
 ِدينتعالْم ِحبلَا ي وا ِإنَّ اللَّهدتعلَا تو لَكُم لَّ اللَّها أَح87(م (

وكُلُوا ِمما رزقَكُم اللَّه حلَالًا طَيبا واتقُوا اللَّه الَِّذي أَنتم ِبِه 
 ولَِكن لَا يؤاِخذُكُم اللَّه ِباللَّغِو ِفي أَيماِنكُم) 88(مؤِمنونَ 

 اِكنيسِة مرشع امِإطْع هتانَ فَكَفَّارمالْأَي متقَّدا عِبم اِخذُكُمؤي
 نٍة فَمقَبر ِريرحت أَو مهتوِكس أَو ِليكُمونَ أَهطِْعما تِط مسأَو ِمن

مةُ أَيكَفَّار اٍم ذَِلكثَلَاثَِة أَي امفَِصي ِجدي لَم ملَفْتِإذَا ح اِنكُم
واحفَظُوا أَيمانكُم كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم آياِتِه لَعلَّكُم تشكُرونَ 

)89(  
88) Allah’ın size rızık olarak verdiği helal ve temiz olan 
şeyleri yiyin de sizin kendisine iman ettiğiniz Allah’tan 
sakının. 

لَا يَؤاِخذُكُم sizi sorumlu tutmazاللَّه  Allahِباللَّغِْو  lağvden dolayı 
اِنكُممِفي َأي yeminlerinizdekiلَِكنو  Ancakَؤاِخذُكُمي  sorumlu tutar 
تُمقَّدا عِبم bağlandığınızانمالَْأي  yeminler sebebiyleتُهفَكَفَّار  

Keffareti deامِإطْع  yedirmekِةشَرع  onاِكينسم  fakiriِطسَأو ِمن  
orta hallisindenونا تُطِْعمم  yedirdiğinizinِليكُمَأه  ailenizeَأو  

veyaمتُهوِكس  yedirmekَأو  ya daِريرتَح  azat etmektirٍةقَبر  bir 
köleنفَم  Her kimِجدي لَم  bulamazsaامفَِصي  oruç tutmalıdır 
  َأيماِنكُمkeffaretidir  كَفَّارةİşte buُ  ذَِلكgün  َأياٍمüç ثَلَاثَِة

yeminlerinizinِإذَا  zamanلَفْتُمح  Yeminleriniziفَظُوااحو  
koruyunانَكُممَأي  Yemin ettiğinizكَذَِلك  işte böyleنيبي  açıklıyor 

اللَّه Allahلَكُم  sizeاِتِهآي  ayetleriniلَّكُملَع  umulur kiونتَشْكُر  
şükredersiniz 

89) Allah sizi yeminlerinizdeki lağvden dolayı sorumlu 
tutmaz. Ancak bağlandığınız yeminler sebebiyle sorumlu 
tutar. Keffareti de ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on 
fakiri yedirmek veya onları giydirmek ya da bir köle azat 
etmektir. Her kim bulamazsa üç gün oruç tutmalıdır. İşte 
bu yeminlerinizin keffaretidir. Yemin ettiğiniz zaman 
yeminlerinizi koruyun. Allah size ayetlerini işte böyle 
açıklıyor; umulur ki şükredersiniz. 
Açıklayıcı bilgi: a) Yemin çok ciddi bir beyandır; kasıtsız olarak yapılan 
yeminlerden ötürü Allah katında sorumluluk yoksa da bu konudaki yersiz 
ağız alışkanlığı yeminin ciddiyetini zedeler, şu halde olur olmaz 
durumlarda yemin sözcüklerini telaffuz etmekten kaçınılmalıdır, b) Yalan 
yere yemin etmenin sorumluluğu çok ağırdır, c) Bir işi yapıp yapmamakla 
ilgili olarak yemin edilmişse, buna olabildiğince sadakat gösterilmeli, fakat 
bundan dinin onaylamadığı bir sonuç doğuyorsa yemin bozulmalıdır, d) 
Bozulan yeminden ötürü bu âyette açıklandığı biçimde kefaret 
ödenmelidir, e) Yemin ifadelerinden lafızcı yorumlarla zorlanmış sonuçlar 
çıkarmaya çalışılmamak, bu konuda niyetin esas olduğuna dikkat 
edilmelidir. 
 
 
 

  ِإلَى الرسوِلindirileni  ما ُأنِزَلduydukları  سِمعواzaman وِإذَا
Resul’eىتَر  görürsünنَهيَأع م onların gözlerininتَِفيض  dolup 
taştığınıِعمالد ِمن  yaşlaفُوارا عِمم  anladıklarındanِّقالْح ِمن  

hakkıقُولُوني  Derler kiنَابر  Ey Rabbimizنَّاآم  biz iman ettik 
 şahitlerle  الشَّاِهِدينberaber  معartık bizi yaz فَاكْتُبنَا

83) Resul’e indirileni duydukları zaman hakkı 
anladıklarından onların gözlerinin yaşla dolup taştığını 
görürsün. Derler ki: “Ey Rabbimiz, biz iman ettik; artık 
bizi şahitlerle beraber yaz.”  

ما  ve  وAllah’a  ِباللَِّهiman  لَا نُْؤِمنbiz niçin etmeyelim? وما لَنَا
 umut ettiğimiz halde  ونَطْمعhakka  ِمن الْحقbize gelenِّ جاءنَا

  الْقَوِمbirlikte معRabbimizin   ربنَاbizi girdirmesini َأن يدِخلَنَا
topluluğuylaاِلِحينالص  salihler 

84) “Rabbimizin bizi salihler topluluğuyla birlikte 
girdirmesini umut ettiğimiz halde biz niçin Allah’a ve bize 
gelen hakka iman etmeyelim?” 

مهفََأثَاب mükafatlandırdı kiاللَّه  Allah daاِبم  sebebiyleقَالُوا  
söyledikleriنَّاٍتج  cennetlerleِريتَج  akanاِتهتَح ِمن  altlarından 

ارالَْأنْه nehirlerخَاِلِد ين sürekli kalıcıdırlarاِفيه  onları orada 
ذَِلكو İşte buاءزج  mükafatıdırِسِنينحالْم  iyilik edenlerin 

85) Allah da söyledikleri sebebiyle onları altlarından 
nehirler akan cennetlerle mükafatlandırdı ki orada sürekli 
kalıcıdırlar. İşte bu iyilik edenlerin mükafatıdır. 

الَِّذينو kimseler var ya  واكَفَر İnkar edenو  ve واكَذَّب yalanlayanlar 
  الْجِحيِمashabıdırlar  َأصحابişte onlar  ُأولَِئكayetlerimizi ِبآياِتنَا

cehennem 
86) İnkar eden kimseler  ve bizim ayetlerimizi 
yalanlayanlar var ya; işte onlar cehennem 
ashabıdırlar. 
82-86. Bu âyetlerden ilk dördünün Habeş Necâşîsi Ashame ve 
çevresindeki insaf sahibi hıristiyanlar hakkında indiği rivayet edilir. Bu 
rivayetlere göre, hükümdar Mekke müşriklerinin zulüm ve baskısı 
karşısında Habeşistan'a göç etmek zorunda kalan müslümanları dinlemek 
üzere ileri gelen din bilginlerini ve rahipleri de çağırmıştı. Necâşî "Sizin 
kitabınızda Hz. Meryem'den söz ediliyor mu?" diye sorunca müslümanlar 
onun adıyla bîr sûre bulunduğunu belirtip Kur'an'dan bazı bölümleri 
okudular. Okunanlar oradaki samimi inanç sahibi hıristiyanlan 
duygulandırdı ve onlan ağlattı. 

 haram kılmayın  لَا تُحرمواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
  وsize  لَكُمAllah’ın  اللَّهhelal kıldığı  ما َأحلtemiz şeyleriَّ طَيباِت

ve واتَدلَا تَع haddi aşmayın!ِإن  Muhakkak kiاللَّه  Allahِحبلَا ي  
sevmezتَِدينعالْم  haddi aşanları 

87) Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı temiz şeyleri 
haram kılmayın ve haddi aşmayın. Muhakkak ki Allah 
haddi aşanları sevmez. 

 اللَّهsize rızık   رزقَكُمolarak verdiği şeyleri  ِمماyiyin de وكُلُوا
Allah’ınلَالًاح  helalابطَي  temiz olan و ve اتَّقُوا sakınınاللَّه  

Allah’tanالَِّذي َأنْتُم  sizinِبِه  kendisineْؤِمنُونم  iman ettiğiniz 
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سلَي yokturلَىع  üzerlerindeالَِّذين  kimselerinنُوا آم İman edip 
  ِفيماbir günah  جنَاحsalih  الصاِلحاِتameller işleyenler وعِملُوا
dolayıواطَِعم  tattıklarından اا اتَّقَوِإذَا م sakınırنُواآمو  iman eder 

و ve  ِملُواعamel اِتاِلحالص salih amel işlerler deثُم  sonraااتَّقَو  
sakınıp نُواآمو iman ederثُم  ardındanااتَّقَو  sakınarakنُواسَأحو  

iyilik ederlerseاللَّهو  Şüphesiz Allahِحبي  severِسِنينحالْم  iyilik 
edenleri 

93) İman eden kimselerin, salih ameller işleyenler, sakınır, 
iman eder ve salih amel işlerler de sonra sakınıp iman eder 
ardından sakınarak iyilik ederlerse tattıklarından dolayı 
üzerlerinde bir günah yoktur. Şüphesiz Allah iyilik edenleri 
sever.  
İbn Abbas, el-Berâ b. Âzib ve Enes b. Malik der ki: İçkiyi haram kılan 
buyruk nazil olunca, ashabtan bazıları: İçki içip kumar parasını yediği 
halde aramızdan ölenlerin durumu nasıl olacak? gibi bazı sözler söylediler. 
Bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.143 

 sizi muhakkak ki  لَيبلُونَّكُمiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
deneyecektirاللَّه  Allahٍءِبشَي  şey ileِديالص ِمن  avdan تَنَالُه 

mızraklarınızın erişebileceği ِديكُمَأي ellerinizinو  ve كُماحِرم 
ihramlı لَمعِلي ortaya çıkarmak içinاللَّه  Allahنم  kendisinden 

خَافُهي korkanlarıِبِبالْغَي  gıyabenنفَم  Her kimى اعتَد aşırı 
giderseدعب  sonra ذَِلك bundanفَلَه  onun içinذَابع  azap vardır 

َأِليم çok acıklı 
94) Ey iman edenler! Allah gıyaben kendisinden korkanları 
ortaya çıkarmak için ondan ihramlı ellerinizin ve avdan 
mızraklarınızın erişebileceği şey ile Allah sizi muhakkak ki 
deneyecektir. Her kim aşırı giderse bundan sonra onun için 
çok acıklı bir azap vardır. 
Bu âyet-i kerime Hudeybiye yılı nazil olmuştur.144 

 avı  الصيدöldürmeyin  لَا تَقْتُلُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
َأنْتُمو Sizمرح  ihramda ikenنمو  her kimقَتَلَه  onu öldürürse 
ِمنْكُم İçinizdenادمتَعم  kastenاءزفَج  cezasıِمثُْل  benzeridir ki ام 
 iki  ذَواkarar verir  يحكُم ِبِهhayvanın  ِمن النَّعِمöldürdüğü قَتََل

kişiٍلدع  adaletliِمنْكُم  içinizdenايده  kurban etmek üzereَاِلغب  
bunu ulaştırılacakِةبالْكَع  Ka’be’yeَأو  veyaٌةكَفَّار  onun 

keffaretiامطَع  yemek yedirmektirاِكينسم  fakirlereَأو  ya da 
 Böylece  ِليذُوقoruç tutmaktırَ  ِصياماbunun  ذَِلكdengi عدُل

tatsınاَلبو  vebaliniِرِهَأم  yaptığınınفَاع  bağışlamıştırاللَّه  Allah 
 intikam  فَينتَِقمalır  عادFakat kim  ومنgeçmiştekileri عما سلَفَ

اللَّه Allahِمنْه  ondanاللَّهو  Şüphesiz Allahِزيزع  Azîz’dirذُو  
sahibidirانِتقَاٍم  intikam 

95) Ey iman edenler! Siz ihramda iken avı öldürmeyin. 
İçinizden her kim onu kasten öldürürse cezası öldürdüğü 
hayvanın benzeridir ki bunu Ka’be’ye ulaştırılacak bir 
hayvanı kurban etmek üzere içinizden adaletli iki kişi karar 
verir veya onun keffareti fakirlere yemek yedirmektir ya da 
bunun dengi oruç tutmaktır. Böylece yaptığının vebalini 
tatsın. Allah geçmiştekileri bağışlamıştır. Fakat kim onu 
yaparsa Allah ondan intikam alır. Şüphesiz Allah Azîz’dir, 
intikam sahibidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اأَيي لَامالْأَزو ابالْأَنصو ِسريالْمو رما الْخموا ِإننآم ا الَِّذينه
ِإنما ) 90(ِرجس ِمن عمِل الشيطَاِن فَاجتِنبوه لَعلَّكُم تفِْلحونَ 

يِريد الشيطَانُ أَنْ يوِقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء ِفي الْخمِر 
 متلْ أَنلَاِة فَهالص نعِذكِْر اللَِّه و نع كُمدصيِسِر ويالْمو

وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ واحذَروا فَِإنْ ) 91(منتهونَ 
 ِبنيلَاغُ الْما الْبوِلنسلَى را عموا أَنلَمفَاع متلَّيو92(ت ( سلَي

ِذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت جناح ِفيما طَِعموا ِإذَا ما علَى الَّ
اتقَوا وآمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ثُم اتقَوا وآمنوا ثُم اتقَوا 

 ِسِننيحالْم ِحبي اللَّهوا ونسأَحوا ) 93(ونآم ا الَِّذينهاأَيي
م اللَّه ِبشيٍء ِمن الصيِد تنالُه أَيِديكُم وِرماحكُم ِليعلَم لَيبلُونكُ

 أَِليم ذَابع فَلَه ذَِلك دعى بدتاع نِب فَميِبالْغ افُهخي نم اللَّه
تلَه ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن قَ) 94(

ِمنكُم متعمدا فَجزاٌء ِمثْلُ ما قَتلَ ِمن النعِم يحكُم ِبِه ذَوا عدٍل 
 لُ ذَِلكدع أَو اِكنيسم امةٌ طَعكَفَّار ِة أَوباِلغَ الْكَعا بيده كُمِمن

و لَفا سمع فَا اللَّهِرِه عالَ أَمبو ذُوقا ِليامِصي ِقمنتفَي ادع نم
اللَّهو هِمن ذُو انِتقَاٍم  اللَّه ِزيز95(ع(  

 içki  الْخَمرMuhakkak ki  ِإنَّماiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
ِسريالْمو kumarابالَْأنصو  putlarو  ve لَامالَْأز fal oklarıسِرج  pis 
 O halde  فَاجتَِنبوهşeytanın  الشَّيطَاِنişlerindendir ِمن عمِل

onlardan kaçınınız kiلَّكُملَع  eresinizونتُفِْلح  kurtuluşa 
90) Ey iman edenler! Muhakkak ki içki, kumar, putlar ve fal 
okları şeytanın pis işlerindendir. O halde onlardan 
kaçınınız ki kurtuluşa eresiniz. 

 sokmak  َأن يوِقعşeytan  الشَّيطَانister  يِريدMuhakkak ki ِإنَّما
نَكُميب aranızaَةاودالْع  düşmanlıkو  ve اءغْضالْب kinِرِفي الْخَم  içki 
و ve ِسِريالْم kumarlaكُمدصيو  sizi alıkoymakِذكِْر نع  

anmaktan اللَِّه  Allah’ıو  ve لَاِةالص نع namazdanْل َأنْتُمفَه  
Artık değil mi?وننتَهم  vazgeçiyorsunuz 

91) Muhakkak ki şeytan içki ve kumarla aranıza 
düşmanlık ve kin sokmak sizi Allah’ı anmaktan  ve 
namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyorsunuz 
değil mi? 

  الرسوَلitaat edin  وَأِطيعواAllah’a  اللَّهitaat edin يعواوَأِط
Resul’eو  ve واذَراح sakınınفَِإن  Şayetتُملَّيتَو  yüz çevirirseniz 
 Resulümüze  رسوِلنَاdüşen علَى şüphesiz َأنَّما bilin ki فَاعلَموا
 apaçık  الْمِبينbir tebliğdir الْبلَاغُ

92) Allah’a itaat edin, Resul’e de itaat edin ve sakının! Şayet 
yüz çevirirseniz bilin ki şüphesiz Resulümüze düşen apaçık 
bir tebliğdir.   
Bu âyet-i kerimenin inişine sebep, Ömer b. el-Hattab'dır. Çünkü o, 
Peygamber (a.s)'a içkinin kusurlarını zikretmiş ve içki içmekten dolayı 
insanların başına gelenleri anlatmıştı. Haram kılınması için de yüce 
Allah'a dua etmiş ve; Allah'ım, içki hususunda bize rahatlatıcı 
açıklamalarda bulun, diye dua etmişti. Bunun üzerine bu âyet-i kerime 
nazil olmuş, Hz. Ömer de: Vazgeçtik, vazgeçtik demişti.306 
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عامه متاعا لَكُم وِللسيارِة وحرم أُِحلَّ لَكُم صيد الْبحِر وطَ
علَيكُم صيد الْبر ما دمتم حرما واتقُوا اللَّه الَِّذي ِإلَيِه 

جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام ِقياما ِللناِس ) 96(تحشرونَ 
و يدالْهو امرالْح رهالشو لَمعي وا أَنَّ اللَّهلَمعِلت ذَِلك الْقَلَاِئد

 ِليمٍء عيِبكُلِّ ش أَنَّ اللَّهِض وا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السم
)97 ( ِحيمر غَفُور أَنَّ اللَّهالِْعقَاِب و ِديدش وا أَنَّ اللَّهلَماع
اغُ واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما ما علَى الرسوِل ِإلَّا الْبلَ) 98(

قُلْ لَا يستِوي الْخِبيثُ والطَّيب ولَو أَعجبك ) 99(تكْتمونَ 
كَثْرةُ الْخِبيِث فَاتقُوا اللَّه ياأُوِلي الْأَلْباِب لَعلَّكُم تفِْلحونَ 

وا عن أَشياَء ِإنْ تبد لَكُم ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تسأَلُ) 100(
 فَا اللَّهع لَكُم دبآنُ تلُ الْقُرزني ا ِحنيهنأَلُوا عسِإنْ تو كُمؤست

 ِليمح غَفُور اللَّها وهن101(ع ( ثُم ِلكُمقَب ِمن ما قَوأَلَهس قَد
 ا كَاِفِرينوا ِبهحبلَ) 102(أَصعا جٍة ماِئبلَا سٍة وِحريب ِمن اللَّه 

ولَا وِصيلٍَة ولَا حاٍم ولَِكن الَِّذين كَفَروا يفْترونَ علَى اللَِّه 
  )103(الْكَِذب وأَكْثَرهم لَا يعِقلُونَ 

101) Ey iman edenler! Öyle şeylerden sormayın ki size 
açıklanınca hoşunuza gitmez. Eğer onları Kur’an indirildiği 
vakit sorarsanız onlar size açıklanır. Allah onu affetti. 
Şüphesiz Allah Ğafûr’dur, Halîm’dir. 
Mücahid de İbn Abbas'dan rivayet ettiğine göre, bu âyet-i kerime, 
Resulullah (a.s)'a, Bahîre, Sâibe, Vasile ve Ham hakkında soru soran bir 
topluluk hakkında nazil oldu.145 

قَد Muhakkak kiاَألَهس  onları sordu daمقَو  bir toplumِلكُمقَب ِمن  
sizden önceثُم  sonra o yüzdenواحبَأص  kimseler oldularاِبه  

onlarıكَاِفِرين  inkâr eden 
102) Muhakkak ki sizden önce bir toplum onları sordu da 
sonra o yüzden onları inkâr eden kimseler oldular. 

 bahire  ِمن بِحيرٍةAllah  اللَّهbelirlememiştir  جعَلdiye bir şey ما
 الَِّذينHalbuki   ولَِكنham  ولَا حاٍمvasile  ولَا وِصيلٍَةsaibe ولَا ساِئبٍة
  الْكَِذبAllah’a  علَى اللَِّهiftira ediyorlar ن يفْتَروkâfirler كَفَروا

yalan söyleyerekَأكْثَرو  pek çoğununمه  Çünkü onların لَا 
ِقلُونعي aklı ermez 

103) Allah, bahire, saibe, vasile, ham diye bir şey 
belirlememiştir. Halbuki kâfirler yalan söyleyerek Allah’a 
iftira ediyorlar. Çünkü onların pek çoğunun aklı ermez. 
İbn İshâk der ki: Muhammed ibn İbrahim kanalıyla Ebu Hureyre'den 
rivayete göre o, Allah'ın Resûlü (a.s)'nü Eksem ibn Cevn el-Huzâî'ye şöyle 
buyururken işitmiş: Ey Eksem, Amr ibn Luhayy ibn Kamea ibn Handef i 
cehennemde bağırsaklarını çeker, sürürken gördüm. Ona senden daha 
çok benzeyen, sana ondan daha çok benzeyen başka birini görmedim." 
Eksem: "Ey Allah'ın elçisi, benim ona, onun bana benzemesi bana sakın 
bir zarar vermesin." dedi de Allah'ın Resûlü (a.s): "Hayır, sen mü'minsin, 
o kâfir idi. İsmail'in dinini ilk değiştiren, putları ilk diken, bahîra'yı, sâibe'yi 
ve hâmî'yi ilk koyan ve meşru kılan odur." buyurdular.146 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُأِحلَّ لَكُم Hem size helal kılındıديص  avıِرحالْب  denizهامطَعو  
onu yemekاتَاعم  bir fayda لَكُم olmak üzereِةاريِللسو  hem de 

yolcuyaمرحو  haram kılındıكُملَيع  sizeديص  avı daرالْب  Kara 
تُمما دم olduğunuz süreceامرح  ihramdaاتَّقُواو  sakının kiاللَّه  

Allah’tanِهالَِّذي ِإلَي  O’nun huzurundaونشَرتُح  
toplanacaksınız 

96) Hem size hem de yolcuya bir fayda olmak üzere deniz 
avı ve onu yemek size helâl kılındı. Kara avı da ihramda 
olduğunuz sürece size haram kılındı. Allah’tan sakının ki 
O’nun huzurunda toplanacaksınız. 

 Haram’ı  الْحرامBeyt-i  الْبيتKabe’yiَ  الْكَعبةAllahَ  اللَّهkıldı جعَل
 o ام الْحرayı da  والشَّهرinsanlar için  ِللنَّاِسkıyam sebebi ِقياما

haramيدالْهو  O kurbanıو  ve الْقَلَاِئد boyunları gerdanlıklı 
kurbanlıkları daذَِلك  Bunlarوالَمِلتَع  sizin de bilmeniz içindir 

َأن Kuşkusuzاللَّه  Allah’ınلَمعي  bildiğini ام ne varsa ِفي 
  اللَّهŞüphesiz  وَأنyerde ِضما ِفي الَْأرve   وgöklerde السماواِت

Allahِِّبكُل  herٍءشَي  şeyiِليمع  hakkıyla bilendir 
97) Allah Kabe’yi, Beyt-i Haram’ı insanlar için bir kıyam 
sebebi kıldı, o haram ayı da... O kurbanı ve boyunları 
gerdanlıklı kurbanlıkları da... Kuşkusuz bunlar Allah’ın 
göklerde ve yerde her ne varsa bildiğini sizin de bilmeniz 
içindir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 

 çetin olandır  شَِديدAllah  اللَّهmuhakkak ki  َأنBilin ki اعلَموا
 Ğafûr’dur  غَفُورAllah  اللَّهmuhakkak ki َأنve   وcezası الِْعقَاِب
ِحيمر Rahîm’dir 

98) Bilin ki muhakkak ki Allah, cezası çetin olandır ve 
muhakkak ki Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir. 

  واللَّهtebliğdir  الْبلَاغancakُ  ِإلَّاResul’e  الرسوِلdüşen ما علَى
Şüphesiz Allahلَمعي  bilirام  her neوندتُب  açıkladığınızıامو  

her neونتَكْتُم  gizlediğinizi 
99) Resul’e düşen ancak tebliğdir. Şüphesiz Allah her ne 
açıkladığınızı ve her ne gizlediğinizi bilir. 

  ولَوtemiz  والطَّيبPis ile  الْخَِبيثbir değildirُ  لَا يستَِويDe ki قُْل
gitse bileكبجَأع  hoşunuzaُةكَثْر  çokluğuالْخَِبيِث  pis olanın 

  الَْألْباِبsahipleri  ُأوِليO halde ey  ياAllah’tan  اللَّهsakının فَاتَّقُوا
akılلَّكُملَع  umulur kiونتُفِْلح  kurtuluşa erersiniz   

100) De ki: “Pis ile temiz bir değildir, pis olanın çokluğu 
hoşunuza gitse bile” O halde ey akıl sahipleri, Allah’tan 
sakının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. 

 عنsormayın ki   لَا تَسَألُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
اءَأشْي Öyle şeylerdenدتُب ِإن  açıklanıncaلَكُم  sizeْؤكُمتَس  

hoşunuza gitmezِإنو  Eğerَألُواتَس  sorarsanızانْهع  onlarِحين  
vakitُلنَزي  indirildiği آنالْقُر Kur’anدتُب  açıklanırلَكُم  sizeفَاع  

affettiاللَّه  Allahانْهع  onuاللَّهو  Şüphesiz Allahغَفُور  
Ğafûr’durِليمح  Halîm’dir 
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  بيِنكُمtanık bulunsun  شَهادةinananlarُ  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
aranızdaِإذَا  zamanرضح  gelip çatarsaكُمدَأح  birinizeُتوالْم  

ölümِحين  edeceğinizِةِصيالْو  vasiyetاثْنَاِن  ikiٍلدا عذَو  âdilِمنْكُم  
sizdenَأو  Yahutاِنآخَر  iki kişiyi de tanık tutabilirsinizِرغَي ِمن  

olmayan كُم sizdenَُأنْت ِإن م sizتُمبرض sefere çıkmışsanız ِفي 
 musîbeti  مِصيبةsize çatacaksaُ فََأصابتْكُمyeryüzünde  الَْأرِض
gelipِتوالْم  ölümامونَهِبستَح  Ancak onları alıkoyun daِدعب ِمن  

sonraya dekلَاِةالص  namazdanاِنقِْسمفَي  yemin etsinlerِباللَِّه  
Allah'aتُمتَبار ِإن  bırakıp yerineلَا نَشْتَِري ِبِه  satın almayacağız 

 ولَا نَكْتُمakraba   ذَا قُربىbile  كَانolsa  ولَوhiçbir menfaati ثَمنًا
gizlemeyeceğizَةادشَه  tanıklığımızıاللَِّه  Allah içinِإنَّا  kuşkusuz 

 günahkârlardan  الْآِثِمينolalım  لَِمنdiye ِإذًا
106) Ey inananlar, birinize ölüm gelip çatarsa aranızda 
vasiyet edeceğiniz zaman, sizden iki âdil tanık bulunsun. 
Yahut siz yeryüzünde sefere çıkmışsanız ve gene size ölüm 
musîbeti gelip çatacaksa sizden olmayan iki kişiyi de tanık 
tutabilirsiniz. Ancak onları, namazdan sonraya dek alıkoyun 
da akraba bile olsa Allah'ı bırakıp yerine hiçbir menfaati 
satın almayacağız, tanıklığımızı, Allah için gizlemeyeceğiz, 
kuşkusuz (gizlersek) günahkârlardan olalım diye Allah'a 
yemin etsinler.  

فَِإن gerçekten ِثرع ortaya çıkarsaاملَى َأنَّهع  O ikisininقَّاتَحاس  
hakettikleriاِإثْم  bir vebaliاِنفَآخَر  iki kişi bunlarınاِنقُومي  

geçerekامهقَامم  yerine َّقتَحاس الَِّذين ِمن haksızlığa 
uğrayanlardanاِنلَيالَْأو ِهملَيع  en yakınاِنقِْسمفَي  yemin ederler 

 elbette daha  َأحقBizim şahitliğimizُّ  لَشَهادتُنَاAllah’a ِباللَِّه
doğrudurاِتِهمادشَه ِمن  o kişinin şahitliğindenنَايتَدا اعمو  Biz 

haddi aşmadıkِإنَّا  yoksa muhakkakِإذًا لَِمن  oluruzالظَّاِلِمين  
zalimlerden 

107) O ikisinin bir vebali hakettikleri gerçekten ortaya 
çıkarsa haksızlığa uğrayanlardan en yakın iki kişi bunların 
yerine geçerek: “Bizim şahitliğimiz o kişinin şahitliğinden 
elbette daha doğrudur. Biz haddi aşmadık yoksa muhakkak 
zalimlerden oluruz” diye Allah’a yemin ederler.  

ذَِلك Buنَىَأد  yerine getirmelerineْأتُواي َأن  gerektiği şekilde 
  يخَافُواveya  َأوdaha yakındır  علَى وجِههاşahitliği ِبالشَّهادِة

korkmalarınaدتُر َأن  dönderilmesindenانمَأي  yeminlerinدعب  
sonraاِنِهممَأي  yeminlerindenاتَّقُواو  sakınınاللَّه  Allah’tanو  ve 
 hidayet etmez  لَا يهِديŞüphesiz Allah  واللَّهdinleyin اسمعوا
مالْقَو topluluğunaالْفَاِسِقين  fasıklar 

108) Bu, şahitliği gerektiği şekilde yerine getirmelerine veya 
yeminlerinden sonra yeminlerin dönderilmesinden 
korkmalarına daha yakındır. Allah’tan sakının ve dinleyin! 
Şüphesiz Allah fasıklar topluluğuna hidayet etmez. 
106-107-108-Âyetlerden çıkarılan hükümler: 1. İster evde, ister yolculuk 
halinde ölüm belirtileri kendini gösterince adamın vasiyette bulunmasının 
birçok yararlan vardır. 2. Mümkün olduğu takdirde.,yapılan vasiyete, 
ileride herhangi bir itiraz ve ihtilâfa yer vermemek için şahit tutmak 
sünnettir. 3.Yine mümkün olduğu takdirde iki şahidin Müslümanlardan 
olması sağlanır. Mümkün olmadığında gayr-i müslim vatandaşlardan da 
tutmak caizdir. 4. Şahitlere ikindi namazından sonra yemin ettirilir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا ِقيلَ لَهم تعالَوا ِإلَى ما أَنزلَ اللَّه وِإلَى الرسوِل قَالُوا وِإذَ
حسبنا ما وجدنا علَيِه آباَءنا أَولَو كَانَ آباؤهم لَا يعلَمونَ شيئًا 

ياأَيها الَِّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا ) 104(ولَا يهتدونَ 
ضي ئُكُمبنا فَيِميعج كُمِجعرِإلَى اللَِّه م متيدتلَّ ِإذَا اهض نم كُمر

ياأَيها الَِّذين آمنوا شهادةُ بيِنكُم ِإذَا ) 105(ِبما كُنتم تعملُونَ 
م أَو حضر أَحدكُم الْموت ِحني الْوِصيِة اثْناِن ذَوا عدٍل ِمنكُ

 كُمتابِض فَأَصِفي الْأَر متبرض متِإنْ أَن ِركُمغَي اِن ِمنرآخ
مِصيبةُ الْموِت تحِبسونهما ِمن بعِد الصلَاِة فَيقِْسماِن ِباللَِّه ِإنْ 

 مكْتلَا نى وبكَانَ ذَا قُر لَوا ونِري ِبِه ثَمتشلَا ن متبتةَ ارادهش
 الْآِثِمني ا ِإذًا لَِمنقَّا ) 106(اللَِّه ِإنحتا اسمهلَى أَنع ِثرفَِإنْ ع

ِإثْما فَآخراِن يقُوماِن مقَامهما ِمن الَِّذين استحق علَيِهم الْأَولَياِن 
ما وما اعتدينا ِإنا ِإذًا فَيقِْسماِن ِباللَِّه لَشهادتنا أَحق ِمن شهادِتِه

 الظَّاِلِمني لَى ) 107(لَِمنِة عادهوا ِبالشأْتى أَنْ ينأَد ذَِلك
 قُوا اللَّهاتو اِنِهممأَي دعانٌ بمأَي درافُوا أَنْ تخي ا أَوِههجو

  )108(ني واسمعوا واللَّه لَا يهِدي الْقَوم الْفَاِسِق
  ِإلَى ما َأنزَلgelin  تَعالَواOnlara  لَهمdenildiği  ِقيَلzaman وِإذَا

indirdiğineاللَّه  Allah’ınو  ve وِلسِإلَى الر Resul’üneقَالُوا  
dedilerنَابسح  şey bize yeter!?نَادجا وم  bulduğumuz ِهلَيع 

üzerindeنَااءآب  Atalarımızıلَوَأو  kimselerكَان  idiyse?ماُؤهآب  Ya 
atalarıونلَمعلَا ي  bilmeyenًئاشَي  bir şeyو  ve ونتَدهلَا ي doğru 

yolda olmayan 
104) Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Resul’üne gelin” 
denildiği zaman: “Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey 
bize yeter?” dediler. Ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru 
yolda olmayan kimseler idiyse? 

 Siz kendinize  علَيكُم َأنفُسكُمiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
bakın!كُمرضلَا ي  size zarar vermezَّلض نم  o sapanlarِإذَا  

taktirdeُتيتَداه م Siz doğru yolda olduğunuzِإلَى اللَِّه  Allah’adır 
كُمِجعرم dönüşüاِميعج  Hepinizinُئكُمنَبفَي  haber verecektir اِبم 

كُنتُم O sizeلُونمتَع  yaptıklarınızı 
105) Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda 
olduğunuz taktirde o sapanlar size zarar vermez. Hepinizin 
dönüşü Allah’adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. 
(*)Bu âyetin, müminlerin, iman çağrısına olumlu karşılık vermemekte 
direnen ve kötülükler içinde yüzmeye devam eden inkarcıların durumuna 
üzülmeleri üzerine nazil olduğu rivayet edilmiştir. Zamanla bazı 
müslümanlarm bu âyeti, nemelazımcı bir anlayışa kapı aralayacak şekilde 
yorumlamaya başladıklarını görünce Hz. Ebû Bekir onları uyarıp özetle 
şunları söylemiştir: Siz bu âyeti gayesinin dışına taşırıyor ve yanlış 
yorumluyorsunuz. Ben Resûhıllah'ın "İnsanlar bir kötülüğü görüp de onu 
engellemezlerse Allah'ın onlara genel bir azap göndermesi yakındır" 
buyurduğunu duydum. 
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 كا ِإنلَن قَالُوا لَا ِعلْم متاذَا أُِجبقُولُ ملَ فَيسالر اللَّه عمجي موي
ِإذْ قَالَ اللَّه ياِعيسى ابن مريم اذْكُر ) 109(ام الْغيوِب أَنت علَّ

 كَلِّمِس توِح الْقُدِبر كدتِإذْ أَي ِتكاِلدلى وعو كلَيِتي عمِنع
الناس ِفي الْمهِد وكَهلًا وِإذْ علَّمتك الِْكتاب والِْحكْمةَ 

يلَ وِإذْ تخلُق ِمن الطِِّني كَهيئَِة الطَّيِر ِبِإذِْني والتوراةَ والِْإِجن
فَتنفُخ ِفيها فَتكُونُ طَيرا ِبِإذِْني وتبِرئ الْأَكْمه والْأَبرص ِبِإذِْني 
وِإذْ تخِرج الْموتى ِبِإذِْني وِإذْ كَفَفْت بِني ِإسراِئيلَ عنك ِإذْ 

الْبيناِت فَقَالَ الَِّذين كَفَروا ِمنهم ِإنْ هذَا ِإلَّا ِسحر مِبني ِجئْتهم ِب
وِإذْ أَوحيت ِإلَى الْحواِريني أَنْ آِمنوا ِبي وِبرسوِلي قَالُوا ) 110(

ِإذْ قَالَ الْحواِريونَ ياِعيسى ) 111(آمنا واشهد ِبأَننا مسِلمونَ 
اِء ابمالس ةً ِمناِئدا منلَيلَ عزنأَنْ ي كبر ِطيعتسلْ يه ميرم ن

 ِمِننيؤم مِإنْ كُنت قُوا اللَّها ) 112(قَالَ اتهأْكُلَ ِمنأَنْ ن ِريدقَالُوا ن
هلَيكُونَ عنا ونقْتدص أَنْ قَد لَمعنا ونقُلُوب ِئنطْمتو ا ِمن

 اِهِدين113(الش(  
  ابنİsa ِعيسى Ey  ياhavariler  الْحواِريونdemişlerdi  قَاَلHani ِإذْ

oğluميرم  Meryemْله  mi?تَِطيعسي  gücüكبر  Rabbinَلنَزي َأن  
indirebilirنَالَيع  üzerimizeًةاِئدم  bir sofraاِءمالس ِمن  göktenقَاَل  

demiştiاتَّقُوا  sakınınاللَّه  Allah’tanِإن  Eğerكُنتُم  isenizْؤِمِنينم  
mü’minler  

112) Hani havariler: “Ey Meryem oğlu İsa! Rabbin gücü 
üzerimize gökten bir sofra indirebilir mi?” demişlerdi. O da: 
“Eğer mü’minler iseniz Allah’tan sakının” demişti. 
(*)Mâide, sözlükte, Made Yemidu fiilinden gelme bir isimdir. Bir şeye 
meyletmek, vermek ve harekette bulunmak mânalarına gelir. Kavram 
olarak, daha çok üzerinde yemek bulunan sofraya denilir. Üzerinde yemek 
bulunmayan sofraya ise, daha çok Huvan adı verilmiştir. Kur'ân her ne 
kadar sofranın indirildiğini kesin bir ifadeyle belirtmiyorsa da Allah'ın onu 
indireceğini vadettiğini çok açık biçimde anlatıyor. Allah ise, va'dinden 
dönmez, onu mutlaka yerine getirir. Bu bakımdan biz sofra mu'cizesinin 
tecelli   ettiğine inanıyoruz. 

  ِمنْهاyiyelim de  َأن نَْأكَُلBiz istiyoruz ki  نُِريدDediler ki قَالُوا
ondanِئنتَطْمو  yatışsınنَاقُلُوب  kalplerimizلَمنَعو  bilelimقَد َأن  

gerçektenقْتَنَادص  Senin bize doğru söylediğiniنَكُونو  olalım 
اعهلَي hem de onaالشَّاِهِدين ِمن  şahitlik edenlerden 

113) Dediler ki: “Biz istiyoruz ki, ondan yiyelim de 
kalplerimiz yatışsın. Senin gerçekten bize doğru söylediğini 
bilelim hem de ona şahitlik edenlerden olalım.” 
(*)Havariler gökten sofra indirilmesini istemelerinin sebeplerini şöyle 
açıklamışlardı: "İstiyomz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, 
bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım." Böylece onlar buna 
hem kendi ihtiyaçlarının bulunduğunu hem de Hz. İsâ'mn tebliğini 
sonraki nesillere aktarmada bunun önemli bir role sahip olacağını ifade 
etmiş oluyorlardı. Onların buna ihtiyaç duyması, o esnada aç oldukları 
şeklinde açıklandığı gibi, böyle kutlu bir sofradan yiyerek manevî hazza 
erişme arzusu olarak da anlaşılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

موي günعمجي  toplayacağıاللَّه  Allahَلسالر  Resulleriقُوُلفَي  
buyuracakاذَا م Onlar da neتُمُأِجب  cevap verildi?قَالُوا  
diyeceklerلَنَا لَا ِعلْم  Bizim ilmimiz yokِإنَّك  Muhakkak ki 
yalnız sen!ََأنْت  sensinلَّامع  en iyi bilenوِبالْغُي  gaybları 

109) Allah Resulleri toplayacağı gün: “Size ne cevap 
verildi?” buyuracak. Onlar da: “Bizim ilmimiz yok. 
Muhakkak ki gaybları en iyi bilen sensin, yalnız sen” 
diyecekler. 

  ابنİsa ِعيسى Ey  ياAllah اللَّهbuyuracak ki   قَاَلO zaman ِإذْ
oğluميرم  Meryemاذْكُر  hatırlaِتيمِنع  nimetimiكلَيع  Sanaو  
ve لىع olan ِتكاِلدو anneneِْإذ  Haniدتُّكَأي  ben seni 

desteklemiştimوِحِبر  Ruhu’lِسالْقُد  Kudüsتُكَلِّم  
konuşuyordunالنَّاس  insanlarlaِدهِفي الْم  beşikte iken deلًاكَهو  

yetişkin iken deِْإذو  Haniتُكلَّمع  sana öğretmiştimالِْكتَاب  
kitabıةَ والِْحكْم hikmetiَاةرالتَّوو  Tevrat’ıو  ve الِْإنِجيَل İncil’iِْإذو  
Haniُتَخْلُق  bir şey yapıyordunالطِّيِن ِمن  çamurdanَئِةيكَه  

biçimindeِرالطَّي  kuşِبِإذِْني  iznimleُفَتَنفُخ  üfürüyordun daاِفيه  
onaفَتَكُون  oluveriyorduارطَي  bir kuşِبِإذِْني  iznimleِرُئتُبو  

iyileştiriyordunهالَْأكْم  Doğuştan kör olanıو  ve صرالَْأب 
alacalıyıِبِإذِْني  benim iznimleِْإذو  Yineتُخِْرج  çıkarıyordun 
 çekmiştim  كَفَفْتHaniُ  وِإذbenim iznimleْ  ِبِإذِْنيölüleri الْموتَى

deِني ِإساِئيَل بر İsrailoğullarınıنْكع  sendenمِإذْ ِجْئتَه  geldiğinde 
  الَِّذينdemişlerdi  فَقَاَلapaçık kendilerine mucizelerle ِبالْبينَاِت

olanlarواكَفَر  kâfirمِمنْه  onlardanذَاه ِإن  Buرِإلَّا ِسح  bir 
sihirdir!?ِبينم  apaçık 

110) O zaman Allah buyuracak ki: “Ey Meryem oğlu İsa! 
Sana ve annene olan nimetimi hatırla! Hani ben seni 
Ruhu’l-Kudüs ile desteklemiştim, beşikte iken de, yetişkin 
iken de insanlarla konuşuyordun. Hani sana kitabı, 
hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretmiştim. Hani iznimle 
çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyordun, ona 
üfürüyordun da iznimle bir kuş oluveriyordu. Doğuştan kör 
olanı ve alacalıyı benim iznimle iyileştiriyordun. Yine 
benim iznimle ölüleri çıkarıyordun. Hani kendilerine 
apaçık mucizelerle geldiğinde İsrailoğullarını senden 
çekmiştim de onlardan kâfir olanlar: “Bu apaçık bir 
sihirdir?” demişlerdi.”  

 َأنhavarilere   ِإلَى الْحواِريينvahyetmiştim de  َأوحيتHaniُ وِإذْ
 onlar  قَالُواResul’üme ِبرسوِلي ve  وBana  ِبيiman edin آِمنُوا

demişlerdiنَّاآم  İman ettikداشْهو  gerçekten şahit olِبَأنَّنَا  
olduğumuza sen deونِلمسم  müslümanlar 

111) Hani havarilere: “Bana ve Resul’üme iman edin” diye 
vahyetmiştim de onlar: “İman ettik, gerçekten 
müslümanlar olduğumuza sen de şahit ol” demişlerdi. 
 (*)Yukarıda geçen âyetle, kıyametten bir tablo sunuldu. Peygamberlerin 
teblîğ görevini lâyıkıyla yerine getirdikleri hatırlatıldı. İsâ Peygamberin de 
İsrâiloğullan'na sadece teblîğ göreviyle yetinmeyip bir de mu'cizeler 
gösterdiğine dikkatler çekiliyor ve kıyamet günü İsrailoğulları'ndan bütün 
bunların sorulacağı bildiriliyor. Hıristiyan âlemini, düştükleri yanlış 
akideden kurtarmak, İsâ Peygamberin asıl hüviyetini en duyarlı 
noktalarıyla açıklamak suretiyle onları bu konuda yeterince uyarmak; 
Tevhit inancını en sağlam ölçülerle ortaya koymak için yukarıdaki âyetler 
indirilmiştir. 
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116) Allah: “Ey Meryem oğlu İsa insanlara: “Beni ve annemi 
Allah’ın yanısıra iki ilah edinin diye sen mi söyledin?” 
dediği zaman der ki: “Seni tenzih ederim, hakkım olmayan 
bir sözü söylemek bana yakışmaz. Şayet ben onu söylemiş 
isem muhakkak sen onu bilirsin. Sen nefsimde olanı 
bilirsin, ben senin nefsinde olanı bilmem. Muhakkak ki 
gaybları  iyi bilen sensin, yalnız sen.” 

 bana  ِإلَّا ما َأمرتَِنيonlara  لَهمBen söyledim  قُلْتdiyeُ ما
emrettiğiniوادباع ِبِه َأن  ibadet edelimاللَّه  Allah’aبي ر Benim 
de Rabbimكُمبرو  sizin de Rabbiniz olanُكُنتو  idimِهملَيع  

üzerineاشَِهيد  şahitُتما دم  Aralarında bulunduğum sürece 
benِفيِهم  onlarافَلَم  ettirinceتَِنيفَّيتَو  Beni vefatَكُنت  idimََأنْت  

Sen’dinِقيبالر  gözetleyiciَلع ِهمي onlar üzerindeََأنْتو  Sen لَىع 
 hakkıyla şahitsin  شَِهيدşeye  شَيٍءher كُلِّ

117) “Ben onlara bana emrettiğini “Benim de Rabbim, sizin 
de Rabbiniz olan Allah’a ibadet edelim” diye söyledim. 
Aralarında bulunduğum sürece ben onlar üzerine şahit 
idim. Beni vefat ettirince onlar üzerinde gözetleyici Sen’din, 
Sen her şeye hakkıyla şahitsin.”   

ِإن Şayetمهذِّبتُع  Onları azaplandırırsanمفَِإنَّه  muhakkak ki 
onlarكادِعب  senin kullarındırِإنو  eğerتَغِْفر  bağışlarsanملَه  
onlarıَّفَِإن ك muhakkak kiََأنْت  senِزيزالْع  Aziz’sinِكيمالْح  

Hakîm’sin 
118) “Şayet onları azaplandırırsan muhakkak ki onlar senin 
kullarındır, eğer  onları bağışlarsan muhakkak ki sen 
Aziz’sin, Hakîm’sin.” 

 fayda  ينفَعgündür  يومBu  هذَاAllah  اللَّهbuyurdu ki قَاَل
vereceğiاِدِقينالص  doğrularınمقُهِصد  doğruluklarınınملَه  

Onlar içinٌنَّاتج  cennetler vardırِريتَج  akanاِتهتَح ِمن  
altındanارالَْأنه  nehirlerخَاِلِدين  kalıcıdırlarاِفيه  Oradaادَأب  

ebediِضير  razı olmuşturَّالل ه Allahمنْهع  onlardanواضرو  
O’ndan razı olmuşlardırنْهع  onlar daذَِلك  İşte buزالْفَو  

kurtuluşturِظيمالْع  en büyük 
119) Allah buyurdu ki: “Bu, doğruların doğruluklarının 
fayda vereceği gündür. Onlar için altından nehirler akan 
cennetler vardır. Orada ebedi kalıcıdırlar. Allah onlardan 
razı olmuştur; onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bu en 
büyük kurtuluştur.” 

  وyerin  والَْأرِضGöklerin  السماواِتmülkü  ملْكAllah’ındır ِللَِّه
ve ام ne varsaِفيِهن  onların içindeوهو  Şüphesiz Oِّلَى كُلع  
herٍءشَي  şeyeقَِدير  kadirdir 

120) Göklerin, yerin ve onların içinde ne varsa mülkü 
Allah’ındır. Şüphesiz O her şeye kadirdir. 
(*)Babasız dünyaya gelmiş olan Hz. İsâ'nın annesi olması dolayısıyla Hz. 
Meryem'in gerek Hıristiyanlık'ta gerekse İslâmiyet'te özel bir yeri ve değeri 
vardır. Kur'an'da kendi adına bir sûre bulunan ve değişik sûrelerde anılan 
Hz. Meryem'in öteki kadınlara üstün kılındığı yine Kur'an'da ifade 
edilmiştir. Ne var ki hıristiyanlar Tanrı inancı konusunda asırlarca süren 
bocalama süreci içinde Hz. Meryem'in bu seçkinliğine de farklı bir boyut 
getirmeye yönelmişler, hıristiyan mezheplerinde onun mahiyeti hakkında 
değişik teoriler ortaya konmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قَالَ ِعيسى ابن مريم اللَّهم ربنا أَنِزلْ علَينا ماِئدةً ِمن السماِء 
تأَنا وقْنزارو كةً ِمنآيا وآِخِرنا وِلنا ِلأَوا ِعيدكُونُ لَنت ريخ 

 اِزِقني114(الر ( دعب كْفُري نفَم كُملَيا علُهزني مِإن قَالَ اللَّه
 الَِمنيالْع ا ِمندأَح هذِّبا لَا أُعذَابع هذِّبي أُعفَِإن كُمِإذْ ) 115(ِمنو
اِس اتِللن قُلْت أَأَنت ميرم نى اباِعيسي ي قَالَ اللَّهأُمِخذُوِني و

ِإلَهيِن ِمن دوِن اللَِّه قَالَ سبحانك ما يكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ ما 
لَيس ِلي ِبحق ِإنْ كُنت قُلْته فَقَد عِلمته تعلَم ما ِفي نفِْسي ولَا 

ما قُلْت ) 116(أَعلَم ما ِفي نفِْسك ِإنك أَنت علَّام الْغيوِب 
 ِهملَيع كُنتو كُمبري وبر وا اللَّهدبِني ِبِه أَنْ اعترا أَمِإلَّا م ملَه
 ِهملَيع ِقيبالر تأَن ِني كُنتتفَّيوا تفَلَم ِفيِهم تما دا مِهيدش

 ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع تأَنفَ) 117(و مهذِّبعِإنْ ت كادِعب مهِإن
 ِكيمالْح ِزيزالْع تأَن كفَِإن ملَه ِفرغِإنْ تذَا ) 118(وه قَالَ اللَّه

يوم ينفَع الصاِدِقني ِصدقُهم لَهم جنات تجِري ِمن تحِتها 
ضرو مهنع اللَّه ِضيا ردا أَبِفيه اِلِدينخ َارَالْأ ذَِلك هنوا ع

 ِظيمالْع ز119(الْفَو ( ا ِفيِهنمِض والْأَراِت واومالس لْكِللَِّه م
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وه120(و(  

 Allah'ım  اللَّهمMeryem  مريمoğlu  ابنİsa  ِعيسىdemişti قَاَل
 ِمن السماِء bir sofra  ماِئدةbizeً  علَينَاindir  اَنِْزْلRabbimiz ربنَا

göktenتَكُون  olsunالَنَا ِعيد  bir bayramِلنَاالَو  öncemizاَِخِرنَاو  
sonramızًةاَيو  bir belgeِمنْك  Sen'den deقْنَازارو  Bizi 

rızıklandırَاَنْتو  Senخَير  en hayırlısısın اِزِقينالر rızık 
vericilerin 

114)Meryem oğlu İsa: "Allah'ım, Rabbimiz, bize gökten bir 
sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve 
Sen'den de bir belge olsun. Bizi rızıklandır, Sen rızık 
vericilerin en hayırlısısın" demişti. 

  منَزلُهاMuhakkak ki ben  ِإنِّيAllah  اللَّهbuyurmuştu ki قَاَل
onu indireceğimكُملَيع  sizeنفَم  her kim deكْفُري  kâfir olursa 

دعب bundan sonraِمنْكُم  Sizdenفَِإنِّي  Ben  هذِّبُأع onu 
azaplandırmayacağımاذَابع  bir azaplaهذِّبلَا ُأع  

azaplandıracağımادَأح  hiç birineِمن الَِمينالْع  alemlerden 
115) Allah buyurmuştu ki: “Muhakkak ki ben size onu 
indireceğim. Sizden her kim de bundan sonra kâfir olursa; 
Ben  onu alemlerden hiç birine azaplandırmayacağım bir 
azapla azaplandıracağım.” 

  مريمoğlu  ابنİsa ِعيسى Ey  ياAllah  اللَّهdediği  قَاَلzaman وِإذْ
Meryemََأَأنت  sen miَقُلْت  söyledin?ِللنَّاِس  insanlaraاتَِّخذُوِني  

Beni edininو  ve يُأم annemiِنيِإلَه  iki ilah edinin diye ِمن 
 Seni tenzih  سبحانَكder ki  قَاَلAllah’ın  اللَِّهyanısıra دوِن

ederimِلي كُونا يم  bana yakışmaz َأقُوَل َأن bir sözü söylemek 
سا لَيِلي م olmayanٍّقِبح  hakkım ِإن Şayetُكُنت  isemقُلْتُه  ben 

onu söylemişفَقَد  muhakkakتَهِلمع  sen onu bilirsinلَمتَع  Sen 
bilirsinام  olanıِفي نَفِْسي  nefsimdeَللَا َأعو م bilmem benام  

olanıِفي نَفِْسك  senin nefsindeِإنَّك  Muhakkak ki yalnız sen 
 gaybları  الْغُيوِبiyi bilen  علَّامsensin َأنْتَ
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 )6(سورة األنعام 
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم

اِت الْحلَ الظُّلُمعجو ضالْأَراِت واومالس لَقِللَِّه الَِّذي خ دم
هو الَِّذي خلَقَكُم ) 1(والنور ثُم الَِّذين كَفَروا ِبربِهم يعِدلُونَ 

) 2(ِمن ِطٍني ثُم قَضى أَجلًا وأَجلٌ مسمى ِعنده ثُم أَنتم تمترونَ 
و كُمرهجو كُمِسر لَمعِض يِفي الْأَراِت واومِفي الس اللَّه وه

وما تأِْتيِهم ِمن آيٍة ِمن آياِت ربِهم ِإلَّا ) 3(ويعلَم ما تكِْسبونَ 
 ِرِضنيعا مهنوا ع4(كَان ( فوفَس ماَءها جلَم قوا ِبالْحكَذَّب فَقَد

ِزئُون يهتسوا ِبِه يا كَاناُء مبأَن 5(أِْتيِهم ( ا ِمنلَكْنأَه ا كَموري أَلَم
قَبِلِهم ِمن قَرٍن مكَّناهم ِفي الْأَرِض ما لَم نمكِّن لَكُم وأَرسلْنا 

ت ِري ِمنجت ارها الْأَنلْنعجا واررِمد ِهملَياَء عمالس ِتِهمح
 ِرينا آخنقَر ِدِهمعب ا ِمنأْنأَنشو وِبِهمِبذُن ماهلَكْن6(فَأَه ( لَوو

 لَقَالَ الَِّذين ِديِهمِبأَي وهسطَاٍس فَلَما ِفي ِقرابِكت كلَيا علْنزن
 ِبنيم رذَا ِإلَّا ِسحوا ِإنْ هلَا أُنِزلَ) 7(كَفَرقَالُوا لَوو لَكِه ملَيع 

  )8(ولَو أَنزلْنا ملَكًا لَقُِضي الْأَمر ثُم لَا ينظَرونَ 
6) Görmediler mi ki biz kendilerinden önce nice nesilleri 
helak ettik. Biz, sizi yerleştirmediğimiz yere onları 
yerleştirmiş, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirmiş, 
altlarından akan nehirler yaptık. Ardından günahları 
sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil 
yarattık. 

لَوو Şayetلْنَانَز  biz indirseydikكلَيع  sana üzerindeاِكتَاب  bir 
kitap طَاٍسِفي ِقر kâgıt üzerinde yazılmış olarakَفَل وهسم ona 

dokunsalardıِديِهمِبَأي  onlar elleriyleلَقَاَل  derlerdiالَِّذين  edenler 
 apaçık  مِبينbir sihirdir  ِسحرancak  ِإلَّاBu ِإن هذَا inkar كَفَروا

7) Şayet biz sana kâgıt üzerinde yazılmış olarak bir kitap 
indirseydik; onlar elleriyle ona dokunsalardı, inkar edenler 
yine de: “Bu ancak apaçık bir sihirdir” derlerdi. 
Resulullah (a.s.) kavmini İslâm'a davet etti ve onlarla konuştu, gereği gibi 
tebliğde bulundu. Bu sefer ona Zem'a b. el-Esved b. Abdulmuttalib, en-
Nadr, b. Haris b. Kelede, Abede b. Abdi Yağus, Ubeyy b. Halef ve el-Âsi 
b. Vail b. Hişam ona şöyle dediler: Ya Muhammed, seninle birlikte senin 
yerine insanlarla konuşacak, seninle birlikte görülecek bir melek 
gönderilse ya! Bunun üzerine ayet nazil oldu.147 

و Veقَالُوا  dedilerلَا لَو değil miydi?ُأنِزَل  indirilmeliِهلَيع  ona 
لَكم bir melekلَوو  elbetteلْنَاَأنز  Biz indirseydik  لَكًام bir melek 

لَقُِضي bitirilmiş olurduرالَْأم  işثُم  sonraوننظَرلَا ي  kendilerine 
mühlet de verilmezdi 

8) “Ve ona bir melek indirilmeli değil miydi?” dediler. Biz 
bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olurdu sonra 
kendilerine mühlet de verilmezdi. 
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olmuştur. Ancak; 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. ayetlerin 
Medine'de indiği rivâyet edilir. Surenin bütünü 165 ayet, 
3052 kelime, 12240 harften ibarettir.  
En'âm suresinde Allahu Teâlâ, şirki reddederek, tevhid'e, 
ahirete imana çağırır; bâtıl inançları yok eder; temel ahlâk 
ilkeleri koyar; Hz. Peygamber'e yöneltilen itirazlara cevap 
verir; Resulullah ve müminleri teselli eder, kâfirlere uyarı 
ve tehditlerde bulunur, Hz. İbrahim (a.s.)'ın kıssasına yer 
verir; kitap, hüküm ve nübüvvet verilen seçkin kulları 
(peygamberleri) zikreder. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

دمالْح Hamdِللَِّه  Allah’ındırَالَِّذي خَلَق  yaratanاِتاومالس  gökleri 
و ve ضالَْأر yeriَلعجو  var edenاِتالظُّلُم  karanlıklarıو  ve النُّور 

nuruثُم  Sonra daَّوا الكَفَر ِذين inkar edenlerِهمبِبر  Rablerine 
ِدلُونعي eş tutuyorlar 

1) Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve nuru var 
eden Allah’ındır. Sonra da inkar edenler Rablerine eş 
tutuyorlar. 

وه O’durالَِّذي خَلَقَكُم  Sizi yaratanِطيٍن ِمن  çamurdanثُم  sonra 
 adı  مسمىbir ecel vardır  وَأجٌلbir ecel  َأجلًاbelirleyen قَضى

konulmuşِعنْد  katında ه O’nunثُم  Sonraَأنْتُم  siz yine de 
ونتَرتَم şüphe edersiniz 

2) Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O’dur. 
O’nun katında adı konulmuş bir ecel vardır. Sonra siz yine 
de şüphe edersiniz. 

وهو yalnız O’durاللَّه  Allahاِتاومِفي الس  Göklerdeو  ve  ِفي
 açığınızı da  وجهركُمGizlinizi de  ِسركُمbilir  يعلَمyerde الَْأرِض
لَمعيو bilirام  Neونتَكِْسب  kazandığınızı da 

3) Göklerde ve yerde Allah yalnız O’dur. Gizlinizi de 
açığınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir. 

ا تَْأِتيِهممو gelseٍةآي ِمن  bir ayetاِتآي ِمن  ayetlerindenِهمبر  
Onlara Rablerininِإلَّا  mutlakaانْهكَانُوا ع  ondanعم  ِرِضينyüz 

çevirirler  
4) Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse, mutlaka 
ondan yüz çevirirler. 

فَقَد Elbetteواكَذَّب  yalanladılarِّقِبالْح  hak kendilerineمهاءا جلَم  
onlar geldiğindeَفوفَس  Fakat yakındaْأِتيِهمي  onlara gelecektir 

اءَأنْب haberleriام  şeyinكَانُوا ِبِه  aldıklarıِزُئونتَهسي  alaya 
5) Elbette onlar hak kendilerine geldiğinde yalanladılar. 
Fakat yakında onlara alaya aldıkları şeyin haberleri 
gelecektir. 

  ِمن قَبِلِهمhelak ettik  َأهلَكْنَاnice  كَمGörmediler mi ki َألَم يروا
kendilerinden önceٍنقَر ِمن nesilleri مكَّنَّاهم Biz onları 

yerleştirmişِضِفي الَْأر  yereكِّننُم ا لَمم yerleştirmediğimizلَكُم  
sizi لْنَاسَأرو indirmişاءمالس göktenِهملَيع  üzerlerineااررِمد  bol 

bol yağmurلْنَاعجو yaptık ارالَْأنْه nehirlerِريتَج akanِتِهمتَح ِمن 
altlarındanملَكْنَاهفََأه  onları helak ettikِبذُنُوِبِهم  günahları 

sebebiyleو ve َأنشَْأنَا yarattıkِدِهمعب ِمن arkalarındanنًاقَر bir nesil 
آخَِرين başka 
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لَهو O’nundurام  her ne varsaكَنس  barınanِلِفي اللَّي  Gecedeو  
ve اِرالنَّه gündüzdeوهو  Şüphesiz Oِميالس ع işiticidirِليمالْع  

Alîm’dir  
13) Gecede ve gündüzde barınan her ne varsa O’nundur. 
Şüphesiz O, işiticidir, bilicidir. 

 edinecek  َأتَِّخذAllah’tanُ  اللَِّهbaşkasını mı  َأغَيرDe ki قُْل
mişim?اِليو  veliفَاِطِر  yoktan var edenاِتاومالس  Gökleriو  ve 
  ولَا يطْعمyedirdiği halde  يطِْعمkendisi  وهوyeri الَْأرِض

yedirilmeyenقُْل  De kiِإنِّي  Benُتُأِمر  emrolundumَأكُون َأن  
olmaklaَلَأو  ilkiلَمَأس نم  İslam’a girenlerinلَا تَكُونَنو  asla 

olmamaklaشِْرِكينالْم ِمن  müşriklerden 
14) De ki: “Gökleri ve yeri yoktan var eden, kendisi 
yedirdiği halde yedirilmeyen Allah’tan başkasını mı veli 
edinecek mişim?” De ki: “Ben İslam’a girenlerin ilki 
olmakla ve asla müşriklerden olmamakla emrolundum.” 

 isyan edersem  ِإن عصيتkorkarımُ  َأخَافbenُ  ِإنِّيDe ki قُْل
 o büyük  عِظيٍمgünün  يوٍمazabından  عذَابRabbime ربي

15) De ki: “Muhakkak ki ben Rabbime isyan edersem o 
büyük günün azabından korkarım.” 

نم kimْفرصي  çevrilirseنْهع  ondanِئٍذموي  O günفَقَد  
muhakkakهِحمر  ona rahmet edilmiştirذَِلكو  İşte buزالْفَو  bir 

kurtuluşturِبينالْم  apaçık 
16) O gün kim ondan çevrilirse muhakkak ona rahmet 
edilmiştir. İşte bu apaçık bir kurtuluştur. 

ِإنو Şayetكسسمي  sana dokundurursaاللَّه  Allahرِبض  bir zarar 
 وِإنO’ndan   هوbaşka  ِإلَّا onu لَهgiderecek   كَاِشفyokturَ فَلَا

كسسمي Sana dokundurursa daٍرِبخَي  bir hayırوفَه  Oِّلَى كُلع  
herٍءشَي  şeyeقَِدير  kadirdir 

17) Şayet Allah sana bir zarar dokundurursa onu O’ndan 
başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa da O 
her şeye kadirdir. 

وهو Oالْقَاِهر  kahir olandırَقفَو  üzerindeاِدِهِعب  kullarıوهو  
Şüphesiz Oِكيمالْح  Hakîm’dirالْخَِبير  Habîr’dir 

18) O, kulları üzerinde kahir (tasarruf sahibi) olandır. 
Şüphesiz O, Hakîm (güç yetiren)’dir, Habîr (herşeyden 
haberdar)’dir. 
(*)Hayır ve şerrin Allah'tan olduğu şeklindeki Ehl-i sünnet itikadını 
destekleyen bu âyetlere göre hastalık, yoksulluk gibi insanlara elem veren 
ve istenmeyen durumlar da, sağlık ve zenginlik gibi arzu edilen durumlar 
da Allah'ın kudret elinde olup Allah bir kimseye bunlardan birini veya 
ötekini takdir ederse bunu önleyecek, takdire kargı koyabilecek hiçbir güç 
yoktur. Allah'tan gelebilecek zararı da faydayı da ancak dilerse yine kendisi 
önler. İnsanlar ne dilerse dilesin, sonunda yine O'nun dilediği olur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عج لَوونَ ولِْبسا يم ِهملَيا عنسلَلَبلًا وجر اهلْنعلَكًا لَجم اه9(لْن (
ولَقَد استهِزئ ِبرسٍل ِمن قَبِلك فَحاق ِبالَِّذين سِخروا ِمنهم ما 

قُلْ ِسريوا ِفي الْأَرِض ثُم انظُروا ) 10(كَانوا ِبِه يستهِزئُون 
قُلْ ِلمن ما ِفي السماواِت ) 11( عاِقبةُ الْمكَذِِّبني كَيف كَانَ

والْأَرِض قُلْ ِللَِّه كَتب علَى نفِْسِه الرحمةَ لَيجمعنكُم ِإلَى يوِم 
) 12(الِْقيامِة لَا ريب ِفيِه الَِّذين خِسروا أَنفُسهم فَهم لَا يؤِمنونَ 

قُلْ ) 13( سكَن ِفي اللَّيِل والنهاِر وهو السِميع الْعِليم ولَه ما
أَغَير اللَِّه أَتِخذُ وِليا فَاِطِر السماواِت والْأَرِض وهو يطِْعم ولَا 
 ِمن نكُونلَا تو لَمأَس نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو تي أُِمرقُلْ ِإن مطْعي

قُلْ ِإني أَخاف ِإنْ عصيت ربي عذَاب يوٍم ) 14(مشِرِكني الْ
من يصرف عنه يومِئٍذ فَقَد رِحمه وذَِلك الْفَوز ) 15(عِظيٍم 
 ِبنيِإنْ ) 16(الْمو وِإلَّا ه لَه فَلَا كَاِشف رِبض اللَّه كسسمِإنْ يو

ِبخ كسسمي ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وٍر فَه17(ي ( الْقَاِهر وهو
 ِبريالْخ ِكيمالْح وهاِدِه وِعب ق18(فَو(  

لَوو elbetteلْنَاهعج  Biz onu kılsaydıkلَكًام  bir melekلْنَاهعلَج  onu 
yapardık daلًاجر  bir adamنَاسلَلَبو  düşürmekte ِهلَيعم oldukları 

 düşürürdük  يلِْبسونşeye ما
9) Biz onu bir melek kılsaydık elbette onu bir adam 
yapardık da düşürmekte oldukları şeye düşürürdük. 

لَقَدو Andolsun elbette kiِزَئتُهاس  alay ederlerdi deٍلسِبر  
Resullerle deِلكقَب ِمن  senden öncekiَاقفَح  çepeçevre 

kuşatıverirdiواِخرس ِبالَِّذين  alay edenleriمِمنْه  onlardanاكَانُوا   م
  alaya aldıkları  يستَهِزُئونşey ِبِه

10) Andolsun elbette ki senden önceki Resullerle de alay 
ederlerdi de alaya aldıkları şey onlardan alay edenleri 
çepeçevre kuşatıverirdi. 

 sonra  ثُمYeryüzünde  ِفي الَْأرِضgezip dolaşın  ِسيرواDe ki قُْل
daواانظُر  görünَفكَي  nasılكَان  olmuşُةاِقبع  sonuكَذِِّبينالْم  

yalanlayanların 
11) De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın, sonra da 
yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün.” 

 ve  وGöklerde  ِفي السماواِتolanlar  ما?kimindir  ِلمنDe ki قُْل
 üzerine  علَىyazdı  كَتَبAllah’ındır  ِللَِّهDe ki  قُْلyerde الَْأرِض
 elbette sizi  لَيجمعنَّكُمO rahmeti  الرحمةkendiَ نَفِْسِه

toplayacaktırِموِإلَى ي  günündeِةامالِْقي  kıyametبيلَا ر  şüphe 
olmayanِفيِه  Kendisindeواخَِسر الَِّذين  hüsrana uğratanlar 

مهَأنفُس Nefisleriniمفَه  işte onlarْؤِمنُونلَا ي  iman etmezler 
12) De ki: “Göklerde ve yerde olanlar kimindir?” De ki: 
“Allah’ındır.” O rahmeti kendi üzerine yazdı. Kendisinde 
şüphe olmayan kıyamet gününde elbette sizi toplayacaktır. 
Nefislerini hüsrana uğratanlar, işte onlar iman etmezler. 
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 أُوِحيو كُمنيبِني ويب ِهيدش ةً قُلْ اللَّهادهش رٍء أَكْبيش قُلْ أَي
 مع ِإلَي هذَا الْقُرآنُ ِلأُنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ أَِئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ

اللَِّه آِلهةً أُخرى قُلْ لَا أَشهد قُلْ ِإنما هو ِإلَه واِحد وِإنِني بِريٌء 
الَِّذين آتيناهم الِْكتاب يعِرفُونه كَما  )19(ِمما تشِركُونَ 

ِمنؤلَا ي مفَه مهوا أَنفُسِسرخ الَِّذين ماَءهنِرفُونَ أَبعونَ ي
)20(  هاِتِه ِإنِبآي كَذَّب ا أَولَى اللَِّه كَِذبى عرافْت نِمم أَظْلَم نمو

ويوم نحشرهم جِميعا ثُم نقُولُ ِللَِّذين  )21(لَا يفِْلح الظَّاِلمونَ 
 لَم تكُن ثُم )22(أَشركُوا أَين شركَاؤكُم الَِّذين كُنتم تزعمونَ 

 ِرِكنيشا ما كُنا منباللَِّه رِإلَّا أَنْ قَالُوا و مهتن23(ِفت(  انظُر
كَيف كَذَبوا علَى أَنفُِسِهم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ 

 أَنْ وِمنهم من يستِمع ِإلَيك وجعلْنا علَى قُلُوِبِهم أَِكنةً )24(
يفْقَهوه وِفي آذَاِنِهم وقْرا وِإنْ يروا كُلَّ آيٍة لَا يؤِمنوا ِبها حتى 
 اِطريذَا ِإلَّا أَسوا ِإنْ هكَفَر قُولُ الَِّذيني كاِدلُونجي اُءوكِإذَا ج

 ِلني25(الْأَو( ِإنْ يو هننَ عأَونيو هننَ عوهني مهِلكُونَ ِإلَّا وه
ولَو ترى ِإذْ وِقفُوا علَى الناِر  )26(أَنفُسهم وما يشعرونَ 

 ِمِننيؤالْم كُونَ ِمننا ونباِت رِبآي كَذِّبلَا نو درا ننتالَيفَقَالُوا ي
)27( 

مِمنْهو Onlardanنم  kimseler varتَِمعسي  dinleyenlerكِإلَي  seni 
  َأِكنَّةkalpleriً  قُلُوِبِهمüzerine  علَىhalbuki biz koyduk وجعلْنَا

engel perdelerوهفْقَهي َأن  onu anlamalarınaِفي آذَاِنِهمو  
kulaklarınaاقْرو  ağırlık yerleştirdikاوري ِإنو  Onlar görseler 

deَّكُل  herٍةآي  ayetiلَا  etmezlerْؤِمنُواي  imanاِبه  onlara تَّىح 
Hattaِإذَا  zamanوكاءج  sana geldikleriاِدلُوجي  mücadele 

ederlerنَك  seninleقُوُلي  diyeواكَفَر الَِّذين  küfre girenlerذَاه ِإن  
Buِإلَّا  ancakاِطيرَأس  masallarıdırِلينالَْأو  öncekilerin 

25) Onlardan seni dinleyenler kimseler var; halbuki biz onu 
anlamalarına engel kalpleri üzerine perdeler koyduk, 
kulaklarına ağırlık yerleştirdik. Onlar her ayeti görseler de 
onlara iman etmezler. Hatta küfre girenler sana geldikleri 
zaman: “Bu ancak öncekilerin masallarıdır” diye seninle 
mücadele ederler.  

مهو Onlarنونْهي  hem alıkoyarlarنْهع  ondanننَْأويو  hem de 
uzaklaşırlarنْهع  ondanِإنو  Onlarِلكُونهي  helak ederler deِإلَّا  

yalnızcaمهَأنفُس  kendileriniامو  değillerdirشْعي ونر farkında 
26) Onlar hem ondan alıkoyarlar, hem de kendileri ondan 
uzaklaşırlar. Onlar yalnızca kendilerini helak ederler de 
farkında değillerdir. 

  علَىdurdurulduklarında ِإذْ وِقفُواbir görsen ولَو تَرى
üstündeالنَّاِر ateşinفَقَالُوا  diyeceklerتَنَاالَيي Keşke bizدنُر  geri 

döndürülseydik deلَا نُكَذِّبو yalanlamasakاِتِبآي ayetleriniنَابر  
Rabbimizinنَكُونو olsakْؤِمِنينالْم ِمن mü’minlerden 

27) Onları ateşin üstünde durdurulduklarında bir görsen 
“Keşke biz geri döndürülseydik de Rabbimizin ayetlerini 
yalanlamasak ve mü’minlerden olsak” diyecekler. 
 
 
 
 

 şahitlik  شَهادةً?daha büyüktür  َأكْبرHangisi  َأي شَيٍءDe ki قُْل
bakımındanقُْل  De kiاللَّه  Allahشَِهيد  şahittirِنييب  Benimle 

نَكُميبو sizin aranızdaُأوِحيو  vahyolunduِإلَي  banaذَاه  bu 
آنالْقُر Kur’anكُمِلُأنِذر  Sizi uyarmam içinِبِه  onunlaو  ve نم 

her kimeَلَغب  ulaşırsaَأِئنَّكُم  siz وندلَتَشْه şahitlik ediyor 
musunuz?َأن  gerçekten deعم  ile beraberاللَِّه  Allahًةآِله  

ilahların olduğunaىُأخْر  başkaقُْل  De kiدلَا َأشْه  Ben şahitlik 
etmemقُْل  De kiوا هِإنَّم  O ancakِإلَه  ilahtırاِحدو  tek birِإنَِّنيو  

muhakkak ki benِريءب  uzağımاِمم  olduklarınızdanتُشِْركُون  
sizin ortak koşmakta 

19) De ki: “Hangisi şahitlik bakımından daha büyüktür?” 
De ki: “Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Sizi ve her 
kime ulaşırsa onunla uyarmam için bana bu Kur’an 
vahyolundu. Allah ile beraber başka ilahların olduğuna siz 
gerçekten de şahitlik ediyor musunuz?” De ki: “Ben 
şahitlik etmem.” De ki: “O ancak tek bir ilahtır, muhakkak 
ki ben sizin ortak koşmakta olduklarınızdan uzağım.” 
Hasan-ı Basrî ve başkaları şöyle der: Müşrikler Resulullah (a.s.)'a "Senin 
Allah'ın rasulü olduğuna kim şahitlik edecek" deyince bu ayet-i kerime 
nazil oldu.307 

الَِّذين Kendilerine منَاهآتَي verdiklerimiz الِْكتَاب kitapِرفُونَهعي  
tanırlarِرفُونعا يكَم  tanır gibiمهنَاءَأب  öz oğullarınıو  الَِّذيناخَِسر 

hüsrana uğratanlarمهَأنفُس  Kendileriniمفَه  İşte onlarْؤِمنُونلَا ي  
iman etmezler 

20) Kendilerine kitap verdiklerimiz öz oğullarını tanır gibi 
tanırlar. Kendilerini hüsrana uğratanlar. İşte onlar iman 
etmezler. 

نمو kim olabilirَأظْلَم  daha zalimنِمم  edenlerden ىافْتَر iftira 
 yalanlayandan  كَذَّبveya  َأوbir yalanı  كَِذباAllah’a علَى اللَِّه

 !kurtuluşa eremezler  لَا يفِْلحMuhakkak ki  ِإنَّهayetlerini ِبآياِتِه
ونالظَّاِلم zalimler 

21) Allah’a bir yalanı iftira edenlerden veya ayetlerini 
yalanlayandan daha zalim kim olabilir. Muhakkak ki 
zalimler kurtuluşa eremezler. 

مويو O günشُرنَح  toplayacağızمه  onlarınاِميعج  hepsiniثُم  
sonra daنَقُوُل  diyeceğizكُواَأشْر ِللَِّذين  şirk koşanlaraنَأي  

nerede?كَاُؤشُر كُم ortaklarınız ونمعتَز كُنتُم الَِّذين İddia ettiğiniz 
22) O gün onların hepsini toplayacağız, sonra da şirk 
koşanlara: “İddia ettiğiniz ortaklarınız nerede?” diyeceğiz.  

ثُم Sonraتَكُن لَم  olmayacakمِفتْنَتُه  fitneleriِإلَّا  başka birقَالُوا َأ ن 
demelerindenو  andolsun kiاللَِّه  Allah’aنَابر  Rabbimiz olan 

 müşriklerden  مشِْرِكينbiz değildik ما كُنَّا
23) Sonra onların: “Rabbimiz olan Allah’a andolsun ki biz 
müşriklerden değildik” demelerinden başka bir fitneleri 
olmayacak. 

  علَى َأنفُِسِهمyalan söylediler  كَذَبواnasıl  كَيفBakَ رانظُ
kendilerine karşıو  ve َّلض kaybolup gittiمنْهع  onlardan ام 

 uydurdukları  يفْتَرونşeyler كَانُوا
24) Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve 
uydurdukları şeyler onlardan kaybolup gitti. 
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قَد muhakkak kiخَِسر  hüsrana uğramışlardırواكَذَّب الَِّذين  
yalanlayanlarِبِلقَاِء  kavuşmayıاللَِّه  Allah’aتَّىح  Nihayet ِإذَا 

متْهاءج onlara geliverinceُةاعالس  o anًغْتَةب  ansızınقَالُوا  
diyeceklerdirتَنَارساحي  yazıklar olsun bize!طْنَاا فَرلَى مع  

yaptığımız kusurlardan dolayıاِفيه  Oradaمهو  onlarِملُونحي  
yüklenerek مهارزَأو günahlarını وِرِهملَى ظُهع sırtlarınaَألَا  
Dikkat edinاءس  kötüdürام  neونِزري  yüklendikleri 

31) Allah’a kavuşmayı yalanlayanlar muhakkak ki hüsrana 
uğramışlardır. Nihayet o an onlara ansızın geliverince onlar 
günahlarını sırtlarına yüklenerek: “Orada yaptığımız 
kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize” diyeceklerdir. 
Dikkat edin, yüklendikleri ne kötüdür... 

  لَِعبbaşka  ِإلَّاDünya  الدنْياhayatı  الْحياةbir şey değildirُ وما
oyunو  ve ولَه bir oyalanmadanارلَلدو  yurdu iseُةالْآِخر  Ahiret 
رخَي elbette daha hayırlıdırِللَِّذين  içinُتَّقي ون takva sahipleri َأفَلَا 

misiniz?ِقلُونتَع  Hala akletmeyecek 
32) Dünya hayatı bir oyun ve bir oyalanmadan başka bir şey 
değildir. Ahiret yurdu ise takva sahipleri için elbette daha 
hayırlıdır. Hala akletmeyecek misiniz? 

قَد muhakkakلَمنَع  biliyoruzِإنَّه  Onlarınنُكزحلَي  seni mahzun 
ettiğiniقُولُونالَِّذي ي  söylediklerininمفَِإنَّه  Onlar elbetteوكَذِّبلَا ي  

yalanlamıyorlarنَك  seniلَِكنو  fakatالظَّاِلِمين  gerçekten de o 
zalimlerاِتِبآي  ayetleriniاللَِّه  Allah’ınودحجي ن yalanlıyorlar 

33) Onların söylediklerinin seni mahzun ettiğini muhakkak 
biliyoruz. Onlar elbette seni yalanlamıyorlar, fakat o 
zalimler gerçekten de Allah’ın ayetlerini yalanlıyorlar. 
Ebu Cehil, Peygamber (a.s.)'e "Biz senin yalan söylediğini söylemiyoruz. 
Fakat biz senin getirdiklerini yalanlıyoruz" deyince; bu ayeti indirdi.148 

لَقَدو Andolsunْتكُذِّب  yalanlanmıştıٌلسر  Resuller deِلكقَب ِمن  
senden öncekiواربفَص  sabrettilerواا كُذِّبلَى مع  
yalanlanmalarınaُأوذُواو  eziyet edilmelerine تَّىح kadarمَأتَاه  

gelinceyeنَارنَص  Onlara yardımımızَلدبلَا مو  değiştirebilecek 
yokturاِتِلكَِلم  kelimeleriniاللَِّه  Allah’ınلَقَدو  Andolsun ki 
كاءج sana gelmiştirِإنَب ِمن  haberlerindenِلينسرالْم  resullerin 

34) Andolsun senden önceki Resuller de yalanlanmıştı. 
Onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlanmalarına ve 
eziyet edilmelerine sabrettiler. Allah’ın kelimelerini 
değiştirebilecek yoktur. Andolsun ki resullerin 
haberlerinden sana gelmiştir. 

ِإنو Eğerركَب كَان  ağır geliyorsaكلَيع  sanaمهاضرِإع  Onların 
yüz çevirmeleriَتتَطَعاس فَِإن  gücün yeterseتَِغيتَب َأن  ara kiنَفَقًا  

bir tünelِفي  içineِضالَْأر  yerinَأو  ya daالَّمس  merdiven ِفي 
  شَاءelbette ولَوmucize   ِبآيٍةonlara getiresin  فَتَْأِتيهمgöğe السماِء

dileseydiاللَّه  Allahمهعملَج  onların hepsini toplardıلَىع  üzere 
  ِمن الْجاِهِلينO halde sakın  تَكُونَنolma  فَلَاhidayet الْهدى

cahillerden 
35) Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa gücün 
yeterse yerin içine bir tünel ya da göğe bir merdiven ara ki 
onlara bir mucize getiresin! Allah dileseydi elbette onların 
hepsini hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden 
olma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بلْ بدا لَهم ما كَانوا يخفُونَ ِمن قَبلُ ولَو ردوا لَعادوا ِلما نهوا 
وقَالُوا ِإنْ ِهي ِإلَّا حياتنا الدنيا وما  )28(عنه وِإنهم لَكَاِذبونَ 

 وِثنيعبِبم نحِق )29(نى ِإذْ ورت لَوو سقَالَ أَلَي ِهمبلَى رفُوا ع
 ما كُنتِبم ذَابا قَالَ فَذُوقُوا الْعنبرلَى وقَالُوا ب قذَا ِبالْحه

قَد خِسر الَِّذين كَذَّبوا ِبِلقَاِء اللَِّه حتى ِإذَا  )30(تكْفُرونَ 
ا عنترساحةً قَالُوا يتغةُ باعالس مهاَءتج مها وا ِفيهطْنا فَرلَى م

وما  )31(يحِملُونَ أَوزارهم علَى ظُهوِرِهم أَلَا ساَء ما يِزرونَ 
الْحياةُ الدنيا ِإلَّا لَِعب ولَهو ولَلدار الْآِخرةُ خير ِللَِّذين يتقُونَ 

 لَيحزنك الَِّذي يقُولُونَ فَِإنهم لَا قَد نعلَم ِإنه )32(أَفَلَا تعِقلُونَ 
ولَقَد  )33(يكَذِّبونك ولَِكن الظَّاِلِمني ِبآياِت اللَِّه يجحدونَ 

كُذِّبت رسلٌ ِمن قَبِلك فَصبروا علَى ما كُذِّبوا وأُوذُوا حتى 
ِت اللَِّه ولَقَد جاَءك ِمن نبِإ أَتاهم نصرنا ولَا مبدلَ ِلكَِلما

 ِلنيسر34(الْم(  تطَعتفَِإنْ اس مهاضرِإع كلَيع رِإنْ كَانَ كَبو
 لَوٍة وِبآي مهأِْتياِء فَتما ِفي السلَّمس ِض أَوفَقًا ِفي الْأَرن ِغيتبأَنْ ت

لَى الْهع مهعملَج اَء اللَّهش اِهِلنيالْج ِمن نكُونى فَلَا ت35(د(  
 ِمنgizledikleri  ما كَانُوا يخْفُونkarşılarına çıktı   بدا لَهمHayır بْل
 yine  لَعادواGeri döndürülseler ردوا bile  ولَوönceden قَبُل

döneceklerdir اِلم şeylereوانُه  yasaklananنْهع  kendilerineو  
muhakkak kiمِإنَّه  Çünkü onlarونلَكَاِذب  yalancılardır 

28) Hayır önceden gizledikleri karşılarına çıktı. Geri 
döndürülseler bile kendilerine yasaklanan şeylere yine 
döneceklerdir. Çünkü onlar muhakkak ki yalancılardır. 

 hayatımız vardır  حياتُنَاAncak  ِإلَّاOnlar  ِهي ِإنdediler وقَالُوا
 diriltilecek  ِبمبعوِثينbiz  نَحنdeğiliz  ماve  وdünya الدنْيا

29) Onlar: “Ancak dünya hayatımız vardır ve biz diriltilecek 
de değiliz” dediler. 
(*)Müşriklerin, genel olarak da inkarcıların ve materyalistlerin 
özelliklerinden birine işaret edilmektedir. Onlar "Dünyada 
yaşadığımızdan başka bir hayat -yani öldükten sonra geri dirilme ve âhiret 
hayatı- yoktur; biz bir daha diriltilecek değiliz" dediler. Bu âyet Câhiliye 
dönemi Araplan'nın genellikle âhirete inanmadıklarını göstermektedir. 
Bu, onların şirkten sonraki en büyük günahlarıdır.  

لَوو onlarıىتَر  bir görsenِْإذ daِقفُواو huzurunda 
durdurulduklarınِهمبلَى رع  Rablerininقَاَل  buyuracakسَألَي  

değil miymiş?ذَاه  Buِّقِبالْح  hakقَالُوا  dedilerلَىب  evetو  
andolsun kiنَابر  Rabbimizeقَاَل فَذُوقُوا  O halde ذَابالْع azabı 

tadın!اِبم  içinكُنتُم  girdiğiniz ونتَكْفُر küfre 
30) Rablerinin huzurunda durdurulduklarında onları bir 
görsen... O: “Bu hak değil miymiş?” buyuracak. Onlar da: 
“Rabbimize andolsun ki, evet...” dediler. O da: “O halde 
küfre girdiğiniz için azabı tadın” buyurdu. 
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م ِإلَيِه ِإنما يستِجيب الَِّذين يسمعونَ والْموتى يبعثُهم اللَّه ثُ
وقَالُوا لَولَا نزلَ علَيِه آيةٌ ِمن ربِه قُلْ ِإنَّ اللَّه ) 36(يرجعونَ 

وما ) 37(قَاِدر علَى أَنْ ينزلَ آيةً ولَِكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 
ا أُمم أَمثَالُكُم ما ِمن دابٍة ِفي الْأَرِض ولَا طَاِئٍر يِطري ِبجناحيِه ِإلَّ

) 38(فَرطْنا ِفي الِْكتاِب ِمن شيٍء ثُم ِإلَى ربِهم يحشرونَ 
 أْ اللَّهشي ناِت مِفي الظُّلُم كْمبو ما صاِتنوا ِبآيكَذَّب الَِّذينو

قُلْ أَرأَيتكُم ) 39(يضِللْه ومن يشأْ يجعلْه علَى ِصراٍط مستِقيٍم 
ِإنْ أَتاكُم عذَاب اللَِّه أَو أَتتكُم الساعةُ أَغَير اللَِّه تدعونَ ِإنْ 

 اِدِقنيص مِه ِإنْ ) 40(كُنتونَ ِإلَيعدا تم كِْشفونَ فَيعدت اهلْ ِإيب
نا ِإلَى أُمٍم ِمن قَبِلك ولَقَد أَرسلْ) 41(شاَء وتنسونَ ما تشِركُونَ 

فَلَولَا ِإذْ ) 42(فَأَخذْناهم ِبالْبأْساِء والضراِء لَعلَّهم يتضرعونَ 
جاَءهم بأْسنا تضرعوا ولَِكن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ 

ا ما ذُكِّروا ِبِه فَتحنا علَيِهم فَلَما نسو) 43(ما كَانوا يعملُونَ 
أَبواب كُلِّ شيٍء حتى ِإذَا فَِرحوا ِبما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَِإذَا 

  )44(هم مبِلسونَ 
لَقَدو Andolsun kiلْنَاسَأر  gönderdik deٍمِإلَى ُأم  ümmetlere de 

ِلكقَب ِمن senden öncekiَف مَأخَذْنَاه uğrattıkاِءْأسِبالْب  sıkıntıyaو  ve 
 yalvarırlar diye  يتَضرعونbelki  لَعلَّهمdarlık الضراِء

42) Andolsun ki senden önceki ümmetlere de gönderdik de 
belki yalvarırlar diye darlık ve sıkıntıya uğrattık. 

  تَضرعواazabımız  بْأسنَاOnlara  همgeldiği  جاءzaman  ِإذyaْ فَلَولَا
yalvarsalardıلَِكنو  Fakatْتقَس  katılaştıمهقُلُوب  onların kalpleri 

و ve نيز süslüملَه  onlaraطَانالشَّي  şeytanا كَانُوام  gösterdi 
لُونمعي yaptıklarını 

43) Onlara azabımız geldiği zaman yalvarsalardı ya! Fakat 
onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yaptıklarını süslü 
gösterdi. 

 Kendilerine  ِبِهhatırlatılanı  ما ذُكِّرواunuttuklarında فَلَما نَسوا
  شَيٍءher  كُلkapılarınıِّ  َأبوابüzerlerine  علَيِهمbiz de açtık فَتَحنَا
şeyinتَّىح  Nihayetواِإذَا فَِرح  şımardıklarındaاِبم  ileُأوتُوا  

verilenlerَأخَذْنَا  yakalayıverdikمه  onlarıًغْتَةب  ansızınفَِإذَا  
Böyleceمه  onlarونِلسبم  ümitlerini kestiler 

44) Kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında biz de 
üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine 
verilenler ile şımardıklarında onları ansızın yakalayıverdik. 
Böylece onlar ümitlerini kestiler. 
(*)Yukarıda geçen âyetler, din ve Allah duygusunun doğuştan insanlarda 
var olduğu, bedene yerleşen her ruhun bu inançla donatıldığı hatırlatıldı. 
Felâket anlarında, dinsizlerin, inkarcıların ve putperestlerin ister istemez 
her şeyin üstünde var olan yüce bir kudrete el açıp yalvardıkları, çoğunun 
“Allah!.” diye inlediği, feryat ettiği bundandır. Âyet, bu hakikati 
hatırlatırken beşer aklını ve vicdanını harekete geçirmeyi amaçlamaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 dinleyenler  الَِّذين يسمعونicabet eder  يستَِجيبAncak ِإنَّما
  ِإلَيِهsonra  ثُمAllah  اللَّهonları diriltir  يبعثُهمÖlüler والْموتَى

O’naونعجري  döndürülürler 
36) Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüler –Allah onları 
diriltir- sonra O’na döndürülürler. 

 bir  آيةOnaٌ  علَيِهindirilmeli  نُزَل?değil miydi  لَولَاdediler وقَالُوا
ayetِهبر ِمن  Rabbindenقُْل  De kiِإن  Muhakkak kiاللَّه  Allah 
قَاِدر kadirdirَلنَزي لَى َأنع  indirmeyeًةآي  ayetلَِكنو  Fakatَأكْثَر  

çoğu مه onlarınونلَمعلَا ي  bilmezler 
37) “Ona Rabbinden bir ayet indirilmeli değil miydi?” 
dediler. De ki: “Muhakkak ki Allah ayet indirmeye kadirdir. 
Fakat onların çoğu bilmezler.” 

 ve  وYeryüzünde  ِفي الَْأرِضyürüyen hiçbir canlı وما ِمن دابٍة
  ِإلَّاiki kanadıyla  ِبجنَاحيِهuçan  يِطيرhiçbir kuş yoktur ki لَا طَاِئٍر
ancakمُأم  ümmetler olmasınُثَالَأم كُم sizin gibiطْنَاا فَرم  Biz 

eksik bırakmadıkِفي الِْكتَاِب  kitaptaٍءشَي ِمن  hiçbir şeyiثُم  
Sonraِإلَى  onlarِهمبر  ancak Rablerineونشَرحي  

toplanacaklardır 
38) Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan 
hiçbir kuş yoktur ki ancak sizin gibi ümmetler olmasın. Biz 
kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar ancak 
Rablerine toplanacaklardır.  

 sağırdırlar  صمAyetlerimizi  ِبآياِتنَاyalanlayanlar والَِّذين كَذَّبوا
كْمبو dilsizdirlerِفي  içindeاِتالظُّلُم  karanlıklar شَْأي نم 

dilediğiniاللَّه  Allahِللْهضي  saptırırشَْأي نمو  dilediğini deلْهعجي  
bulundururاٍطلَى ِصرع  yoldaتَِقيٍمسم  dosdoğru 

39) Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde sağırdırlar, 
dilsizdirler. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de dosdoğru 
yolda bulundurur. 

  عذَابsize gelirse  ِإن َأتَاكُمBana haber verin  َأرَأيتَكُمDe ki قُْل
azabı gelirseاللَِّه  Allah’ınَأو  ya daَأتَتْكُم  gelip çatarsaُةاعالس  

saatرَأغَي  başkasını mıاللَِّه  Allah’tanونعتَد  çağıracaksınız?ِإن  
Eğerكُنتُم  kimselersenizاِدِقينص  doğru 

40) De ki: “Bana haber verin, size Allah’ın azabı gelirse ya 
da saat gelip çatarsa Allah’tan başkasını mı çağıracaksınız? 
Eğer doğru kimselerseniz...”  

 şeyi  فَيكِْشفyalvarırsınızُ  تَدعونyalnız O’na  ِإياهHayır بْل
giderirونعا تَدم  yalvardığınızِهِإلَي  O daشَاء ِإن  dilerseو  ve 
نوتَنس unutursunuzام  olduklarınızıتُشِْركُون  şirk koşmakta 

41) Hayır yalnız O’na yalvarırsınız. O da dilerse 
yalvardığınız şeyi giderir ve şirk koşmakta olduklarınızı 
unutursunuz. 
(*)Yukarıda geçen âyetler, inkarcıların ölçüsüz mu'cize isteklerine 
dokunuldu, ilâhî kudrete inanmıyanlar, varlık alemindeki milyonlarca 
mu'cizeyi göremediklerine göre, isteklerine uygun indirilecek bir 
mu'cizeye de inanmıyacakları hatırlatıldı. Sonra yeryüzünde hareket 
halinde olan hayvanlarla havada uçan kuşlara dikkatler çekildi, her türün 
ayn bir ümmet olduğu belirtilirken, ilâhî kuvvet ve kudretin her hayvanın 
varlığında ışıl ışıl kendini hissettirdiğine işaret edilerek mu'cizelerin her 
gün yüzlerce misâlinin gözlerimizin önünde dönüp dolaştığı haber 
veriliyor. 
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48) Biz Resulleri ancak müjdeleyici ve uyarıcılar olarak 
gönderiyoruz. O halde kim iman ederse ve düzeltirse onlar 
için korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir.  

و Ve واكَذَّب الَِّذين yalanlayanlaraاِتنَاِبآي  ayetlerimiziمهسمي  
dokunacaktırذَابالْع  azapاِبم  içinكَانُوا  ettikleriقُونفْسي  fasıklık 

49) Ve ayetlerimizi yalanlayanlara fasıklık ettikleri için azap 
dokunacaktır. 

 yanımdadır  ِعنِديsize  لَكُمBen demiyorum قُوُل لَا َأDe ki قُْل
اِئنخَز hazineleriاللَِّه  Allah’ınلَملَا َأعو  Ben bilmem بالْغَي gaybı 

daلَا َأقُوُلو  demiyorumلَكُم  Sizeِإنِّي  ben gerçektenلَكم  bir 
meleğim deِإن  َأتَِّبع Ben uyarımِإلَّا  ancak اى موحي 
vahyolunanaِإلَي  banaقُْل  De kiْله  mu?تَِويسي  bir olur 

 Hala  تَتَفَكَّرونmisiniz?  َأفَلَاgören  والْبِصيرGörmeyen ile الَْأعمى
düşünmez 

50) De ki: “Ben size Allah’ın hazineleri yanımdadır 
demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben gerçekten bir 
meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyolunana 
uyarım.” De ki: “Görmeyen ile gören bir olur mu? Hala 
düşünmez misiniz?” 

َأنِذرو uyar kiِبِه  onunlaخَافُوني الَِّذين  korkanlarıواشَرحي َأن  
toplanacaklarındanِإلَى  huzurunaِهمبر  Rablerininسلَي  ne 

vardırملَه  onlarınوِنِهد ِمن  O’ndan başkaِليو  bir velileriلَاو  
ne deشَِفيع  şefaatçileriملَّهلَع  umulur kiتَّقُوني  sakınırlar 

51) Rablerinin huzuruna toplanacaklarından korkanları 
onunla uyar ki onların O’ndan başka ne bir velileri vardır, 
ne de şefaatçileri... umulur ki sakınırlar. 

دلَا تَطْرو kovmaونعدي الَِّذين  dua edenleriمهبر  Rablerineاِةِبالْغَد  
sabahِشيالْعو  akşamونِريدي  isteyerekههجو  O’nun yüzünüام  

yokturكلَيع  senin üzerineاِبِهمِحس ِمن  Onların hesabından ِمن 
  علَيِهمSenin hesabından da  ِمن ِحساِبكyok ki  وماbir şey شَيٍء

onlar üzerineٍءشَي ِمن  bir şeyدفَتَطْر  kovup taمه  onlarıفَتَكُون  
olasınالظَّاِلِمين ِمن  zalimlerden 

52) O’nun yüzünü isteyerek sabah akşam Rablerine dua 
edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine bir şey 
yoktur. Senin hesabından da onlar üzerine bir şey yok ki 
onları kovup da zalimlerden olasın. 
(*)Yüce Allah, İnsanların kimine türlü nimetler, kimine de sıkıntılar 
vermek suretiyle birbirlerine karşı nasıl tutum takınacakları hususunda 
onları sınamaktadır. İnsanların soy sop, makam ve mal gibi fâni ve aldatıcı 
durumlara göre değer taşıdıklarını zanneden inkarcıların ileri gelenleri 
"Aramızda Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu kimseler de bunlar 
mı?"; yani "Biz büyükler ve soylu önderler varken Allah'ın gerçeğe 
ulaştırdığı, hidayete kavuşturduğu kimseler bunlar olamaz!" şeklindeki 
alaylı ifadelerle onları küçümsemişler; sahip oldukları imkânlar kendileri 
için birer fitne olmuş; küstahça davranışlarıyla Allah'a karşı kötü bir 
imtihan vermişlerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْحوا وظَلَم ِم الَِّذينالْقَو اِبرد 45(فَقُِطع (
أَبو كُمعمس ذَ اللَّهِإنْ أَخ متأَيقُلْ أَر لَى قُلُوِبكُمع متخو كُمارص

 مه اِت ثُمالْآي فرصن فكَي ِبِه انظُر أِْتيكُماللَِّه ي رغَي ِإلَه نم
قُلْ أَرأَيتكُم ِإنْ أَتاكُم عذَاب اللَِّه بغتةً أَو ) 46(يصِدفُونَ 

وما نرِسلُ ) 47(مونَ جهرةً هلْ يهلَك ِإلَّا الْقَوم الظَّاِل
 فوفَلَا خ لَحأَصو نآم نفَم نِذِرينمو ِرينشبِإلَّا م ِلنيسرالْم

والَِّذين كَذَّبوا ِبآياِتنا يمسهم ) 48(علَيِهم ولَا هم يحزنونَ 
لَكُم ِعنِدي قُلْ لَا أَقُولُ ) 49(الْعذَاب ِبما كَانوا يفْسقُونَ 

 ِبعِإنْ أَت لَكي مِإن لَا أَقُولُ لَكُمو بيالْغ لَملَا أَعاللَِّه و اِئنزخ
ِإلَّا ما يوحى ِإلَي قُلْ هلْ يستِوي الْأَعمى والْبِصري أَفَلَا 

 ِإلَى ربِهم وأَنِذر ِبِه الَِّذين يخافُونَ أَنْ يحشروا) 50(تتفَكَّرونَ 
ولَا تطْرد ) 51(لَيس لَهم ِمن دوِنِه وِلي ولَا شِفيع لَعلَّهم يتقُونَ 

 كلَيا عم ههجونَ وِريدي ِشيالْعاِة ودِبالْغ مهبونَ رعدي الَِّذين
م ِمن شيٍء ِمن ِحساِبِهم ِمن شيٍء وما ِمن ِحساِبك علَيِه

 الظَّاِلِمني كُونَ ِمنفَت مهدطْر52(فَت(  
فَقُِطع Böylece kesildiاِبرد  arkasıِمالْقَو  topluluğunun الَِّذين 
 Rabbi olan  ربAllah’adır  ِللَِّهhamd الْحمدVe   وzalimler ظَلَموا
الَِمينالْع alemlerin 

45) Böylece zalimler topluluğunun arkası kesildi. Ve hamd 
alemlerin Rabbi olan Allah’adır. 

  اللَّهalıverir  َأخَذŞayetَ  ِإنBana haber verin  َأرَأيتُمDe ki قُْل
Allahكُمعمس  sizin işitmeniziو  ve كُمارصَأب görmeniziخَتَمو  

mühürlerseلَى قُلُوِبكُمع  kalplerinizi deنم  kimdir?ِإلَه  ilahرغَي  
başkaاللَِّه  Allah’tanْأِتيكُمي  size getirebilecekِبِه  onlarıانظُر  

Bakَفكَي  nasılُفرنُص  çeşitli olarak açıklıyoruzاِتالْآي  
ayetlerimiziثُم  sonra daمه  onlarِدفُونصي  yüz çeviriyorlar 

46) De ki: “Bana haber verin. Şayet Allah sizin işitmenizi ve 
görmenizi alıverir, kalplerinizi de mühürlerse onları size 
getirebilecek Allah’tan başka ilah kimdir?” Bak ayetlerimizi 
nasıl çeşitli olarak açıklıyoruz, sonra da onlar yüz 
çeviriyorlar. 

  عذَابsize gelse  ِإن َأتَاكُمBana haber verin َأيتَكُم َأرDe ki قُْل
azabıاللَِّه  Allah’ınًغْتَةب  ansızınَأو  ya daًةرهج  açıkça gelseْله  

olur mu?لَكهي  helakِإلَّا  başkasıمالْقَو  topluluğundanونالظَّاِلم  
zalimler 

47) De ki: “Bana haber verin, Allah’ın azabı size ansızın ya 
da açıkça gelse zalimler topluluğundan başkası helak olur 
mu?” 

 ancak  ِإلَّاResulleri  الْمرسِلينBiz gönderiyoruz وما نُرِسُل
شِِّرينبم müjdeleyiciو  ve نِذِرينم uyarıcılar olarakنفَم  O halde 

kimنآم  iman ederseو  ve لَحَأص düzeltirseٌففَلَا خَو  korku 
yokturِهملَيع  onlar içinلَاو  değillerdirمه  onlarنُونزحي  

üzülecek de 
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 ِمن ِهملَيع اللَّه نلَاِء مؤقُولُوا أَهٍض ِليعِبب مهضعا بنفَت كَذَِلكو
 اِكِرينِبالش لَمِبأَع اللَّه سا أَلَيِننيا) 53(بِإذَا جو الَِّذين َءك

يؤِمنونَ ِبآياِتنا فَقُلْ سلَام علَيكُم كَتب ربكُم علَى نفِْسِه 
الرحمةَ أَنه من عِملَ ِمنكُم سوًءا ِبجهالٍَة ثُم تاب ِمن بعِدِه 

 ِحيمر غَفُور هفَأَن لَحأَصاِت ) 54(ولُ الْآيفَصن كَذَِلكو
 ِرِمنيجِبيلُ الْمس ِبنيتسِلت55(و ( الَِّذين دبأَنْ أَع ِهيتي نقُلْ ِإن

تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه قُلْ لَا أَتِبع أَهواَءكُم قَد ضلَلْت ِإذًا وما 
 ِدينتهالْم ا ِمن56(أَن (كَذَّبي وبر ٍة ِمننيلَى بي عا قُلْ ِإنِبِه م مت

 وهو قالْح قُصِإلَّا ِللَِّه ي كْمِجلُونَ ِبِه ِإنْ الْحعتسا تِعنِدي م
 الْفَاِصِلني ري57(خ ( ِجلُونَ ِبِه لَقُِضيعتسا تأَنَّ ِعنِدي م قُلْ لَو

 ِبالظَّاِلِمني لَمأَع اللَّهو كُمنيبِني ويب ر58(الْأَم (و فَاِتحم هدِعن
الْغيِب لَا يعلَمها ِإلَّا هو ويعلَم ما ِفي الْبر والْبحِر وما تسقُطُ 
ِمن ورقٍَة ِإلَّا يعلَمها ولَا حبٍة ِفي ظُلُماِت الْأَرِض ولَا رطٍْب ولَا 

  )59(ياِبٍس ِإلَّا ِفي ِكتاٍب مِبٍني 
57) De ki: “Muhakkak ben Rabbimden apaçık bir delil 
üzerindeyim. Ve siz onu yalanladınız. Sizin acele gelmesini 
istediğiniz şey benim yanımda değildir. Hüküm yalnızca 
Allah’ındır. O hakkı anlatır. O, ayırdedenlerin en 
hayırlısıdır.”  
Bu ayet-i kerime en-Nadr b. Haris ile Kureyş'in ileri gelenleri hakkında 
nazil olmuştur. Onlar, olay olsun diye "Ey Muhammed! Haydi kendisiyle 
bizi tehdit edegeldiğin azabı getiriver." diyorlardı. Bu sebeple bu ayet-i 
kerime nazil olmuştur.149 

 ما benim yanımda  ِعنِديelbette  َأنolsaydı  لَوDe ki قُْل
ِجلُونتَعتَس aceleِبِه  O istediğiniz şeyرالَْأم لَقُِضي  iş bitirilmiş 

olurduِنييب  benimleنَكُميبو  aranızdaاللَّهو  Allahلَمَأع  hakkıyla 
bilendirِبالظَّاِلِمين  zulmedenleri   

58) De ki: “O acele istediğiniz şey benim yanımda olsaydı 
elbette benimle aranızda iş bitirilmiş olurdu. Allah 
zulmedenleri, hakkıyla bilendir.” 

هِعنْدو O’nun katındadırفَاِتحم  anahtarlarıِبالْغَي  Gaybın لَا 
  ماO bilir  ويعلَمO’ndan  هوbaşkası  ِإلَّاOnları bilmez يعلَمها

her ne varsaرِفي الْب  Karadaو  ve ِرحالْب denizdeُقُطا تَسمو  
düşmeye görsünقٍَةرو ِمن  Bir yaprakِإلَّا  mutlakaاهلَمعي  onu 

bilirٍةبلَا حو  tek bir taneاِتِفي ظُلُم  karanlıklarındaِضالَْأر  
Yeryüzününطٍْبلَا رو  yaşو  ve اِبٍسلَا ي kuruِإلَّا  müstesna 

olmamak üzereِفي ِكتَاٍب  bir kitaptadırِبيٍنم  hepsi apaçık 
59) Gaybın anahtarları O’nun katındadır. Onları O’ndan 
başkası bilmez. Karada ve denizde her ne varsa O bilir. Bir 
yaprak düşmeye görsün mutlaka onu bilir. Yeryüzünün 
karanlıklarında tek bir tane, yaş ve kuru müstesna olmamak 
üzere hepsi apaçık bir kitaptadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كَذَِلكو Böyleceفَتَنَّا  denedikمهضعب  bazısınıٍضعِبب  bazısıyla 
 Allah  اللَّهlutfetti?  منbiz onların  َأهُؤلَاِءdemeleri için ِليقُولُوا
ِهملَيع bunlara mıِننَايب ِمن  içimizdenسَألَي  değil midir?اللَّه  

Allahلَمِبَأع  daha iyi bilenِبالشَّاِكِرين  şükredenleri 
53) Böylece: “Allah içimizden bunlara mı lutfetti?” 
demeleri için biz onların bazısını bazısıyla denedik. Allah 
şükredenleri daha iyi bilen değil midir?  

  يْؤِمنُونedenler  الَِّذينsana geldiklerinde  جاءكzaman وِإذَا
imanاِتنَاِبآي  Ayetlerimizeفَقُْل  onlara de ki:لَامس  selam olsun 
كُملَيع Sizeكَتَب  yazdı kiكُمبر  Rabbinizلَىع  üzerineنَفِْسِه  kendi 
  ِمنْكُمişler de  عِمَلher kim  منKuşkusuz  َأنَّهrahmeti الرحمةَ

içinizdenاوءس  bir kötülükالٍَةهِبج  cehaletleثُم  sonraتَاب  
tevbe ederِدِهعب ِمن  arkasındanو  ve لَحَأص düzeltirseفََأنَّه  

muhakkak ki Oغَفُور  Ğafûr’durِحيمر  Rahîm’dir 
54) Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara 
de ki: “Size selam olsun. Kuşkusuz Rabbiniz rahmeti kendi 
üzerine yazdı ki içinizden her kim cehaletle bir kötülük 
işler de sonra arkasından tevbe eder ve düzeltirse, 
muhakkak ki O Ğafûr’dur, Rahîm’dir.” 

و Veكَذَِلك  işte böyleceُلنُفَص  açıklıyoruzاِتالْآي  ayetleri 
تَِبينِلتَسو apaçık ortaya çıksın diyeِبيُلس  yoluِرِمينجالْم  

günahkârların 
55) Ve işte günahkârların yolu apaçık ortaya çıksın diye 
ayetleri böylece açıklıyoruz. 
Kureyş'in ileri gelenleri Resulullah (a.s.)'ın yanından geçtiler. Hz. 
Peygamberin yanında Habbâb b. el-Eret, Suhayb ve Ammâr vardı: "Ey 
Muhammedi Sen bunları mı beğendin? Aramızdan Allah bunlara mı 
lütufta bulundu? Sen bunları kovsan, biz elbette sana tabi oluruz" dediler. 
Allah bunun üzerine haklarında, "Rablerinin huzurunda 
haşrolunacaklarını bilip korkanları..." buyruğundan itibaren (55. ayet-i 
kerimenin sonu olan "Belli olsun diye ayetleri böylece açıklıyoruz" 
buyruğuna kadar) indirdi.308 

  َأن َأعبدnehyedildim  نُِهيتMuhakkak ki benُ  ِإنِّيDe ki قُْل
ibadet etmektenونعتَد الَِّذين  sizin dua ettiklerinizeوِند ِمن  

yanısıraاللَِّه  Allah’ınقُْل  De kiلَا َأتَِّبع  Ben uymamكُماءوَأه  
sizin arzularınızaقَد  muhakkakُلَلْتض  sapmış olurum daِإذًا  

O takdirdeامو  olmamَأنَا  benتَِدينهالْم ِمن  doğru yola 
erenlerden 

56) De ki: “Muhakkak ki ben sizin Allah’ın yanısıra dua 
ettiklerinize ibadet etmekten nehyedildim.” De ki: “Ben 
sizin arzularınıza uymam. O takdirde muhakkak ben 
sapmış olurum da doğru yola erenlerden olmam.”  

 apaçık bir  بينٍَةüzerindeyim  علَىMuhakkak ben  ِإنِّيDe ki قُْل
delilيبر ِمن  Rabbimdenو  Ve تُمكَذَّب siz yalanladınızِبِه  onu 
 acele gelmesini  تَستَعِجلُون ماbenim yanımda  ِعنِديdeğildir ما
  ِللَِّهyalnızca  ِإلَّاHüküm  ِإن الْحكْمSizin istediğiniz şey ِبِه

Allah’ındırقُصي  anlatır Oَّقالْح  hakkıوهو  Oرخَي  en 
hayırlısıdırالْفَاِصِلين  ayırdedenlerin 
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  ِمن ظُلُماِت?sizi kurtarır  ينَجيكُمkim  منDe ki قُْل
karanlıklarındanرالْب  karanınو  ve ِرحالْب denizinونَهعتَد  dua 

ettiğinizdeاعرتَض  yalvararakو  ve ًةخُفْي gizliلَِئن  andolsun 
 ِمنolacağız   لَنَكُونَنbundan  ِمن هِذِهBizi kurtarırsan َأنجانَا

الشَّاِكِرين şükredenlerden 
63) De ki: “Bizi bundan kurtarırsan andolsun 
şükredenlerden olacağız” gizli ve yalvararak dua ettiğinizde 
karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır?” 

ِمنve    وOndan  ِمنْهاsizi kurtaran  ينَجيكُمAllah’tır  اللَّهDe ki قُْل
 şirk  تُشِْركُونsiz  َأنْتُمSonra da  ثُمsıkıntıdan  كَرٍبher türlü كُلِّ

koşarsınız 
64) De ki: “Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi kurtaran 
Allah’tır. Sonra da siz şirk koşarsınız.” 

  علَيكُمgöndermeye  علَى َأن يبعثkadirdirَ  الْقَاِدرO  هوDe ki قُْل
sizeاذَابع  azapِقكُمفَو ِمن  üstünüzdenَأو  ya daِتتَح ِمن  

altındanِلكُمجَأر  ayaklarınızınَأو  veyaكُملِْبسي  sizi kıydırıpاعِشي  
birbirinizeَِذيقيو  tattırmayaكُمضعب  kiminizinْأسب  baskısını 

  الْآياِتaçıklıyoruz  نُصرفnasılُ  كَيفBakَ  انظُرkiminize بعٍض
ayetleriملَّهلَع  içinونفْقَهي  iyice anlamaları 

65) De ki: “O, size üstünüzden ya da ayaklarınızın altından 
azap göndermeye veya sizi birbirinize kıydırıp kiminizin 
baskısını kiminize tattırmaya kadirdir.” Bak iyice 
anlamaları için ayetleri nasıl açıklıyoruz.  

كَذَّبو yalanladıِبِه  onuكمقَو  Kavmin deوهو  Halbuki oُّقالْح  
haktırقُْل  De kiُتلَس  Ben değilimكُملَيع  sizin üzerinizeِكيٍلِبو  
vekil 

66) Kavmin de onu yalanladı. Halbuki o haktır. De ki: “Ben 
sizin üzerinize vekil değilim.” 

 kararlaştırılmış bir zamanı  مستَقَرhaberin  نَبٍإHer bir ِلكُلِّ
vardırَفوسو  Yakındaونلَمتَع  siz de bileceksiniz 

67) Her bir haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. 
Yakında siz de bileceksiniz. 

 hakkında dalanları  الَِّذين يخُوضونgördüğün  رَأيتzamanَ وِإذَا
 حتَّى onlardan  عنْهمyüz çevir  فََأعِرضAyetlerimiz ِفي آياِتنَا

kadarواخُوضي  onlar geçinceyeِديٍثِفي ح  bir sözeِرِهغَي  başka 
  فَلَا تَقْعدŞeytan  الشَّيطَانsana unutturursa  ينِسينَّكŞayet وِإما

oturmaدعب  sonraىالذِّكْر  hatırladıktanعم  ile beraberِمالْقَو  
topluluğuالظَّاِلِمين  o zalimler 

68) Ayetlerimiz hakkında dalanları gördüğün zaman onlar 
başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Şayet 
şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra o zalimler 
topluluğu ile beraber oturma. 
(*)Yukarıda geçen âyetler, bunca belgelere ve kâinattaki ilâhî kudreti 
yansıtan delillere rağmen putperest ve inatçı inkarcıların hâlâ Kur'ân'ı 
insan ürünü saymaları kınandı. Peygamberin hemen azap indiren veya 
inecek azabı geri çeviren bir kudret olmadığı, bütün tasarrufun Allah'a ait 
bulunduğu açıklandı.Kur'ân âyetlerine alaylı bir tavırla dalanlarla beraber 
oturulmaması emredildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اللَّيِل ويعلَم ما جرحتم ِبالنهاِر ثُم يبعثُكُم وهو الَِّذي يتوفَّاكُم ِب
 ما كُنتِبم ئُكُمبني ثُم كُمِجعرِه مِإلَي ى ثُممسلٌ مى أَجقْضِفيِه ِلي

وهو الْقَاِهر فَوق ِعباِدِه ويرِسلُ علَيكُم حفَظَةً ) 60(تعملُونَ 
ا جاَء أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم لَا يفَرطُونَ حتى ِإذَ

)61 ( عرأَس وهو كْمالْح أَلَا لَه قالْح ملَاهووا ِإلَى اللَِّه مدر ثُم
 اِسِبنيِر ) 62(الْححالْبو راِت الْبظُلُم ِمن يكُمجني نقُلْ م
هونعدت ِمن نكُونِذِه لَنه ا ِمنأَجنَان ةً لَِئنفْيخا وعرضت 

 اِكِرين63(الش ( ٍب ثُمكُلِّ كَر ِمنا وهِمن يكُمجني قُلْ اللَّه
قُلْ هو الْقَاِدر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم ) 64(أَنتم تشِركُونَ 

أَو ِقكُمفَو ا ِمنذَابا ععِشي كُملِْبسي أَو ِلكُمجِت أَرحت ِمن 
 ملَّهاِت لَعالْآي فرصن فكَي ٍض انظُرعب أْسب كُمضعب ِذيقيو

وكَذَّب ِبِه قَومك وهو الْحق قُلْ لَست علَيكُم ) 65(يفْقَهونَ 
وِإذَا ) 67(سوف تعلَمونَ ِلكُلِّ نبٍإ مستقَر و) 66(ِبوِكيٍل 

رأَيت الَِّذين يخوضونَ ِفي آياِتنا فَأَعِرض عنهم حتى يخوضوا 
ِفي حِديٍث غَيِرِه وِإما ينِسينك الشيطَانُ فَلَا تقْعد بعد الذِّكْرى 

 ِم الظَّاِلِمنيالْقَو ع68(م(  
وهو O’durالَِّذ فَّاكُمتَوي ي Sizi öldürenِلِباللَّي  geceleyinو  ve لَمعي 

bilenتُمحرا جم  ne kazandığınızıاِرِبالنَّه  gündüzثُم  sonraثُكُمعبي  
sizi diriltenِفيِه  ondaىقْضِلي  tamamlanıncaya kadarٌلَأج  bir 

ecelىمسم  belirlenmişثُم  Sonra ِهِإلَي yalnız O’nadırكُمِجعرم  
dönüşünüzثُم  Ardındanُئكُمنَبي  haber verecektirاِبم  şeyleri 

كُنتُم sizeلُونمتَع  yapmakta olduğunuz 
60) Sizi geceleyin öldüren ve gündüz ne kazandığınızı 
bilen, sonra belirlenmiş bir ecel tamamlanıncaya kadar sizi 
onda dirilten O’dur. Sonra dönüşünüz yalnız O’nadır. 
Ardından yapmakta olduğunuz şeyleri size haber 
verecektir. 

وهو Oالْقَاِهر  kahir olandırَقفَو  üzerindeاِدِهِعب  kullarıِسُلريو  
gönderiyor kiكُملَيع  Üzerinizeًفَظَةح  koruyucular تَّىح 

nihayetِإذَا  zamanاءج  gelip çattığıكُمدَأح  birinizeُتوالْم  ölüm 
فَّتْهتَو onun ruhunu alırlarلُنَاسر  elçilerimizمهو  onlar لَا 

طُونفَري kusur etmezler 
61) O kulları üzerinde kahir olandır. Üzerinize koruyucular 
gönderiyor ki nihayet birinize ölüm gelip çattığı zaman 
elçilerimiz onun ruhunu alırlar, onlar kusur etmezler. 

ثُم Sonraوادر  döndürülürlerِإلَى  olanاللَِّه  Allah’aملَاهوم  
mevlaları ِّقالْح gerçekَألَا  Dikkat edinلَه  O’nundurكْمالْح  

hüküm yalnızو  ve وه Oعرَأس  en süratlisidirاِسِبينالْح  hesap 
görenlerin 

62) Sonra gerçek mevlaları olan Allah’a döndürülürler. 
Dikkat edin hüküm yalnız O’nundur ve O, hesap 
görenlerin en süratlisidir. 
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وما علَى الَِّذين يتقُونَ ِمن ِحساِبِهم ِمن شيٍء ولَِكن ِذكْرى 
 لَِعبا ولَهوا وذَِر الَِّذين اتخذُوا ِدينهم) 69(لَعلَّهم يتقُونَ 

 تبا كَسِبم فْسلَ نسبِبِه أَنْ ت ذَكِّرا ويناةُ الديالْح مهتغَرو
لَيس لَها ِمن دوِن اللَِّه وِلي ولَا شِفيع وِإنْ تعِدلْ كُلَّ عدٍل لَا 

ا لَهم شراب ِمن يؤخذْ ِمنها أُولَِئك الَِّذين أُبِسلُوا ِبما كَسبو
قُلْ أَندعو ِمن ) 70(حِميٍم وعذَاب أَِليم ِبما كَانوا يكْفُرونَ 

دوِن اللَِّه ما لَا ينفَعنا ولَا يضرنا ونرد علَى أَعقَاِبنا بعد ِإذْ هدانا 
ِفي الْأَر اِطنييالش هتوهتكَالَِّذي اس اللَّه ابحأَص انَ لَهريِض ح

يدعونه ِإلَى الْهدى ائِْتنا قُلْ ِإنَّ هدى اللَِّه هو الْهدى وأُِمرنا 
 الَِمنيالْع بِلر ِلمس71(ِلن ( وهو قُوهاتلَاةَ ووا الصأَنْ أَِقيمو

السماواِت وهو الَِّذي خلَق ) 72(الَِّذي ِإلَيِه تحشرونَ 
 لْكالْم لَهو قالْح لُهكُونُ قَوفَي قُولُ كُني مويو قِبالْح ضالْأَرو
 ِكيمالْح وهِة وادهالشِب ويالْغ اِلموِر عِفي الص نفَخي موي

 ِبري73(الْخ(  
َأنو Ayrıcaواَأِقيم  dosdoğru kılınَلَاةالص  Namazıو  ve اتَّقُوه 

O’ndan sakınınوهو  Yalnız O’nun ِهالَِّذي ِإلَي  huzuruna 
ونشَرتُح toplanacaksınız 

72) Ayrıca: “Namazı dosdoğru kılın ve O’ndan sakının.” 
Yalnız O’nun huzuruna toplanacaksınız. 

وهو Oَالَِّذي خَلَق  yaratandırاِتاومالس  gökleriو  ve ضالَْأر yeri 
 o da  فَيكُونol  كُنO’nun diyeceği  يقُوُلgün  ويومhak ile ِبالْحقِّ

oluverirلُهقَو  O’nun sözüُّقالْح  haktırلَهو  yalnız O’nundur 
لْكالْم mülkموي  gündeُنفَخي  üfürüleceğiوِرِفي الص  Sur’aاِلمع  

hakkıyla bilendirِبالْغَي  görünmeyeni deِةادالشَّهو  Görüneni 
deوهو  Şüphesiz Oِكيمالْح  Hakîm’dirالْخَِبير  Habîr’dir 

73) O, gökleri ve yeri hak ile yaratandır. O’nun “ol” 
diyeceği gün o da oluverir. O’nun sözü haktır. Sur’a 
üfürüleceği günde mülk yalnız O’nundur. Görüneni de 
görünmeyeni de hakkıyla bilendir. Şüphesiz O Hakîm’dir, 
Habîr’dir. 
(*)"Üflendiğinde ses çıkaran boynuz biçiminde bir boru" diye tanımlanan 
sûr'un benzer açıklamaları hadislerde de geçmektedir. Geleneksel İslâmî 
inanca göre dört büyük melekten biri olan İsrafil, sûr adı verilen ve çok 
güçlü ses çıkaran boruyu iki defa üfleyecek, ilk üflemede kâinattaki bütün 
canlılar ölecek ikinci üflemede ise canlılar tekrar dirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ِمن ِحساِبِهمSakınanlar  الَِّذين يتَّقُونüzerine  علَىyoktur وما
onların hesabından ٍءشَي ِمن bir şey لَِكنو Ancakىِذكْر  
hatırlatmak gerekirملَّهلَع  diyeتَّقُوني  sakınırlar 

69) Sakınanlar üzerine onların hesabından bir şey yoktur. 
Ancak sakınırlar diye hatırlatmak gerekir. 

  لَِعباDinlerini  ِدينَهمedinenleri  اتَّخَذُواkimseleri ِذين الbırakَّ وذَِر
bir oyunو  ve اولَه bir eğlenceو  ve متْهغَر aldatmış olduğu 

  َأن تُبسَلOnunla  ِبِهhatırlat ki  وذَكِّرdünya  الدنْياhayatının الْحياةُ
helakeنَفْس  bir nefisاِبم  kendiْتبكَس  kazandıklarıylaسلَي  

düşmesinالَه  O taktirde onunوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah’tan 
ِليو ne bir velisi vardırلَا شَِفيعو  ne de şefaatçisiِدْلتَع ِإنو  

verse deَّكُل  Her türlüٍلدع  fidyeyiْْؤخَذلَا ي  kabul edilmezاِمنْه  
ondanلَِئكُأو  İşte onlarِسلُواُأب الَِّذين  helake uğrayanlardırاِبم  

sebebiyleوابكَس  kazandıklarıملَه  onlaraابشَر  bir içecek ِمن 
 can yakıcı  َأِليمbir azap vardır عذَابve   وkaynar sudan حِميٍم

 İnkâr  يكْفُرونettikleri için ِبما كَانُوا
70) Dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinenleri ve dünya 
hayatının aldatmış olduğu kimseleri bırak. Onunla hatırlat 
ki bir nefis kendi kazandıklarıyla helake düşmesin. O 
taktirde onun Allah’tan başka ne bir velisi vardır ne de 
şefaatçisi. Her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez. 
İşte onlar, kazandıkları sebebiyle helake uğrayanlardır. 
İnkâr ettikleri için onlara kaynar sudan bir içecek ve can 
yakıcı bir azap vardır. 
İbni Abbas ve İbni Sîrîn'den rivayet edildiğine göre bu ayet-i kerime, 
ayet-i kerimeleri, ortaya attıkları mezhep ve görüşlerini desteklemek üzere 
batıl bir şekilde tevil eden ve Müslümanlar arasındaki çeşitli heva ve bidat 
ehli kimseler hakkında nazil olmuştur.309 

  اللَِّهbaşka şeylere  ِمن دوِن?mi ibadet edelim  َأنَدعوDe ki قُْل
Allah’tanنَانفَعا لَا يم  Bize yararı olmayanو  ve نَارضلَا ي zararı 
olmayanدنُرو  gerisin geriye mi döndürüleceğiz?لَىع  
üzerindeقَاِبنَاَأع  ökçelerimizدعب  sonraِْإذ  zamanانَاده  bizi 

doğru yola ilettiğiاللَّه  Allahكَالَِّذي  kimse gibiتْهوتَهاس  saptırıp 
اِطينالشَّي şeytanlarınِضِفي الَْأر yeryüzündeانريح  şaşkın 

şaşkın dolaştırdığıابحَأص لَه  arkadaşlarınınونَهعدي  
çağırdıklarıىدِإلَى الْه  doğru yolaاْئِتنَا  Bize gel diyeقُْل  De ki 

ِإن Muhakkak kiىده  hidayetiاللَِّه  Allah’ınوه  ta kendisidir 
 teslim  ِلنُسِلمBiz de emrolunduk  وُأِمرنَاdoğru yolun الْهدى

olmaklaبِلر  Rabbineالَِمينالْع  alemlerin 
71) De ki: “Bize yararı olmayan ve zararı olmayan Allah’tan 
başka şeylere mi ibadet edelim? Allah bizi doğru yola 
ilettiği zaman sonra şeytanların saptırıp yeryüzünde şaşkın 
şaşkın dolaştırdığı, arkadaşlarının “Bize gel” diye doğru 
yola çağırdıkları kimse gibi ökçelerimiz üzerinde gerisin 
geriye mi döndürüleceğiz?” De ki: “Muhakkak ki Allah’ın 
hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Biz de alemlerin 
Rabbine teslim olmakla emrolunduk.” 
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  قَاَلdoğarken ِزغَةً باgüneşi  الشَّمسgörünce  رَأىSonra فَلَما
demiştiذَاه  Buيبر  benim Rabbim!?ذَاه  bu imişرَأكْب  daha 

büyük olduğu içinافَلَم  O daَْأفَلَت  batıncaقَاَل  demiştiِماقَوي  Ey 
kavmim!ِإنِّي  Ben sizinِريءب  uzağımا تُشِْركُونِمم  şirk 

koştuğunuzdan 
78) Sonra güneşi doğarken görünce: “Bu daha büyük 
olduğu için bu imiş benim Rabbim?” demişti. O da batınca: 
“Ey kavmim! Ben sizin şirk koştuğunuzdan uzağım” 
demişti.  

 ِللَِّذي yüzümü  وجِهيçevirdim  وجهتMuhakkak ki benُ ِإنِّي
فَطَر yaratanaاِتاومالس  gökleriو  ve ضالَْأر yeriِنيفًاح  ben hanif 
و ve ام değilimَأنَا  benشِْرِكينالْم ِمن  müşriklerden 

79) “Muhakkak ki ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri 
yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” 

و Ve هاجح mücadeleye giriştiهمقَو  Kavmi onunlaقَاَل  O da 
dedi kiوِنياجَأتُح  benimle mücadele mi ediyorsunuz?ِفي اللَِّه  

Allah hakkındaقَدو  Gerçektenاِنيده  beni doğru yola 
iletmişkenُلَا َأخَافو  Ben korkmamا تُشِْركُونم  

koştuklarınızdanِبِه  sizin O’naِإلَّا  ancakشَاءي َأن  müstesna 
 Rabbim’in  ربيkuşatmıştır  وِسعdilemesi  شَيًئاRabbim’in ربي
 Hala  تَتَذَكَّرونmisiniz?  َأفَلَاilmi  ِعلْماşeyi  شَيٍءher كُلَّ

düşünmeyecek 
80) Ve kavmi onunla mücadeleye girişti. O da dedi ki: 
“Gerçekten beni doğru yola iletmişken Allah hakkında 
benimle mücadele mi ediyorsunuz? Ben sizin O’na ortak 
koştuklarınızdan korkmam ancak Rabbim’in dilemesi 
müstesna. Rabbim’in ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala 
düşünmeyecek misiniz?” 

و Ve َفكَي nasılَُأخَاف  korkarımكْتُما َأشْرم  ben sizin ortak 
koştuklarınızdanلَا تَخَافُونو  korkmuyorsunuz daَأنَّكُم  siz 

كْتُمَأشْر ortak koşmaktanِباللَِّه  Allah’ınام  şeyiْلنَزي لَم  
indirmediğiِبِه  O’na كُملَيع hakkındaلْطَانًاس  hiçbir delilفََأي  Şu 

halde hangisiِنالْفَِريقَي  bu iki gruptanُّقَأح  daha layıktır?ِنِبالَْأم  
güven duymayaِإن  Eğerكُنتُم  istersenizونلَمتَع  bilmek 

81) “Ve Allah’ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi 
siz O’na ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin 
ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım. Şu halde bu iki 
gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer bilmek 
isterseniz.” 
(*)Benzer mantıkî değerlendirme ve uyarılar bu âyette de devam etmekte 
ve sonuç olarak, mutlaka taraflardan biri inancı sayesinde güvenliğe 
kavuşacağına göre hangi tarafın, ilmi her şeyi kuşatan, fayda ve zararın 
yaratıcısı olan Allah'a ortak koşup İsyan edenlerin mi, yoksa O'nun 
birliğine ve hükümranlığına inanıp yolundan gidenlerin mi güvence içinde 
oldukları sorulmaktadır. "Eğer biliyorsanız" kaydıyla da bu soruya yalnız 
bilgi sahibi olanların doğru cevap verebileceklerine, dolayısıyla bâtıl 
inançlardan kurtulma hususunda bilginin önemine işaret edilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اكي أَرةً ِإنا آِلهامنِخذُ أَصتأَت رِلأَِبيِه آز اِهيمرِإذْ قَالَ ِإبو
كُوت وكَذَِلك نِري ِإبراِهيم ملَ) 74(وقَومك ِفي ضلَاٍل مِبٍني 

 وِقِننيالْم كُونَ ِمنِليِض والْأَراِت واوم75(الس ( نا جفَلَم
 ا أَفَلَ قَالَ لَا أُِحبي فَلَمبذَا را قَالَ هكَبأَى كَولُ رِه اللَّيلَيع

 ا أَفَلَ) 76(الْآِفِلنيي فَلَمبذَا راِزغًا قَالَ هب رأَى الْقَما رفَلَم 
 الِّنيِم الضالْقَو ِمن ني لَأَكُونبِدِني رهي لَم ا ) 77(قَالَ لَِئنفَلَم

رأَى الشمس باِزغَةً قَالَ هذَا ربي هذَا أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ 
ِإني وجهت وجِهي ) 78(ياقَوِم ِإني بِريٌء ِمما تشِركُونَ 

ي فَطَر السماواِت والْأَرض حِنيفًا وما أَنا ِمن الْمشِرِكني ِللَِّذ
وحاجه قَومه قَالَ أَتحاجوِني ِفي اللَِّه وقَد هداِني ولَا ) 79(

أَخاف ما تشِركُونَ ِبِه ِإلَّا أَنْ يشاَء ربي شيئًا وِسع ربي كُلَّ 
وكَيف أَخاف ما أَشركْتم ولَا ) 80(فَلَا تتذَكَّرونَ شيٍء ِعلْما أَ

 ا فَأَيلْطَانس كُملَيلْ ِبِه عزني ا لَمِباللَِّه م مكْترأَش كُمافُونَ أَنخت
  )81(الْفَِريقَيِن أَحق ِبالْأَمِن ِإنْ كُنتم تعلَمونَ 

 Azer’e  آزرbabası  ِلَأِبيِهİbrahim  ِإبراِهيمdemişti  قَاَلHani وِإذْ
 Sen ilah  آِلهةbirtakım putlarıً  َأصنَاما?mı ediniyorsun َأتَتَِّخذُ
  قَومكve  وseni görüyorum  َأراكGerçekten de ben ِإنِّي

kavminiلَاٍلِفي ض  bir sapıklık içindeِبيٍنم  apaçık 
74) Hani İbrahim babası Azer’e: “Sen birtakım putları ilah 
mı ediniyorsun? Gerçekten de ben seni ve kavmini apaçık 
bir sapıklık içinde görüyorum” demişti.  

كَذَِلكو böyleceنُِري  Biz gösteriyordukاِهيمرِإب  İbrahim’e 
  وِليكُونyerin لَْأرِضا ve  وgöklerin  السماواِتmülkünü ملَكُوتَ

olsun diyeوِقِنينالْم ِمن  yakîn sahiplerinden 
75) Biz İbrahim’e yakîn sahiplerinden olsun diye göklerin 
ve yerin mülkünü böylece gösteriyorduk. 

 görmüş  رَأىgece  اللَّيُلonu  علَيِهörtünce  جنVaktaki فَلَما
 benim  ربيBu imiş  هذَاdemişti ki  قَاَلbir yıldız كَوكَبا

Rabbim!?افَلَم  Vaktakiَأفََل  o sönünce deقَاَل  demiştiلَا ُأِحب  
Ben sevmemالْآِفِلين  böyle sönenleri 

76) Vaktaki gece onu örtünce bir yıldız görmüş, demişti ki: 
“Bu imiş benim Rabbim?” Vaktaki o sönünce de: “Ben 
böyle sönenleri sevmem” demişti.  

  قَاَلdoğarken  باِزغًاayı  الْقَمرgörünce  رَأىArdından فَلَما
demiştiذَاه  Bu imişيبر  benim Rabbim!?افَلَم  Vaktakiَأفََل  o 

da kayboluncaقَاَل  demiştiلَِئن  Andolsun kiِدِنهي ي لَم beni 
doğru yolaيبر  Rabbimلََأكُونَن  iletmezseِمالْقَو ِمن  kavimden 

الِّينالض elbette sapan olurdum 
77) Ardından ayı doğarken görünce: “Bu imiş benim 
Rabbim?” demişti. Vaktaki o da kaybolunca: “Andolsun ki 
Rabbim beni doğru yola iletmezse elbette sapan kavimden 
olurdum” demişti. 
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 مهو نالْأَم ملَه لَِئكِبظُلٍْم أُو مهانوا ِإميلِْبسي لَموا ونآم الَِّذين
ونَ مدت82(ه ( فَعرِمِه نلَى قَوع اِهيمرا ِإباهنيا آتنتجح ِتلْكو

 ِليمع ِكيمح كباُء ِإنَّ رشن ناٍت مجر83(د ( ا لَهنبهوو
ِإسحاق ويعقُوب كُلا هدينا ونوحا هدينا ِمن قَبلُ وِمن ذُريِتِه 

د وسلَيمانَ وأَيوب ويوسف وموسى وهارونَ وكَذَِلك داوو
 ِسِننيحِزي الْمجكُلٌّ ) 84(ن اسِإلْيى وِعيسى ويحيا وكَِريزو

 اِلِحنيالص ا ) 85(ِمنكُللُوطًا وو سونيو عسالْياِعيلَ ومِإسو
الَِمنيلَى الْعا علْن86 (فَض ( اِنِهموِإخو اِتِهميذُرو اِئِهمآب ِمنو

ذَِلك هدى ) 87(واجتبيناهم وهديناهم ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم 
اللَِّه يهِدي ِبِه من يشاُء ِمن ِعباِدِه ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما 

ِئك الَِّذين آتيناهم الِْكتاب والْحكْم أُولَ) 88(كَانوا يعملُونَ 
والنبوةَ فَِإنْ يكْفُر ِبها هؤلَاِء فَقَد وكَّلْنا ِبها قَوما لَيسوا ِبها 

 ِدِه قُلْ لَا ) 89(ِبكَاِفِريناقْت ماهدفَِبه ى اللَّهده الَِّذين لَِئكأُو
  )90(جرا ِإنْ هو ِإلَّا ِذكْرى ِللْعالَِمني أَسأَلُكُم علَيِه أَ

لَِئكُأو İşte onlarالَِّذين  kendilerineمنَاهآتَي  verdiğimiz 
kimselerdirالِْكتَاب  kitapكْمالْحو  hikmetو  ve َةوالنُّب nübüvvet 

كْفُري فَِإن inkâr ediyorlarsaاِبه  Onlarıُؤلَاِءه  onlarıفَقَد  elbette 
  لَيسواbir topluluğu  قَوماonlara  ِبهاvekil kılmışızdır وكَّلْنَا

etmeyenاِبه  onlaraِبكَاِفِرين  inkâr 
89) İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve nübüvvet 
verdiğimiz kimselerdir. Onları inkâr ediyorlarsa, elbette 
onları inkâr etmeyen bir topluluğu onlara vekil kılmışızdır. 

لَِئكُأو İşte bunlarالَِّذين  kimselerdirىده  hidayet ettiğiاللَّه  
Allah’ınماهدفَِبه  onların doğru yolunaاقْتَِدِه  O halde sen de 

yoluna uyقُْل  De kiَألُكُملَا َأس  Ben istemiyorumِهلَيع  bunun 
içinارَأج  bir ücretِإن  وه Oِإلَّا  ancakىِذكْر  öğüttürالَِمينِللْع  

alemler için 
90) İşte bunlar Allah’ın hidayet ettiği kimselerdir. O halde 
sen de onların doğru yoluna uy. De ki: “Ben bunun için bir 
ücret istemiyorum. Lakin o ancak alemler için öğüttür.” 
(*)Allah'ın bu kişileri hidayete erdirdiği, tarihî bir hakikati kesin olarak 
ortaya koymak bakımından, bir defa daha vurgulandıktan sonra Hz. 
Muhammed'e, son peygamber olarak onların hidayetine uyup aynı 
evrensel hakikati devam ettirmesi emredilmiştir. Burada Araplar'a ve 
Kur'an'ın muhatabı olan herkese, Hz. Muhammed'in görülmemiş 
duyulmamış bir din icat etmediğine, aksine, geçmiş peygamberlerin 
sünnetini devam ettirdiğine ilişkin dolaylı bir hatırlatma da vardır. Ayrıca 
Resûlullah'a, seleflerinden birini veya bir kısmını örnek almak yerine, 
hepsinin hidayetine uyması, meziyetlerini kendisinde toplaması 
emredilmiştir. Bu buyruk hangi devir, ülke, millet ve kültüre ait olursa 
olsun, evrensel gerçekliğin, doğruluk ve iyiliğin benimsenmesi ve 
yaşatılması gerektiğine işaret etmekte; Hz. Peygamber'den de bu değerlere 
sahip çıkmasını istemektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الَِّذين edenlerنُواآم  İmanو  ve والِْبسي لَم karıştırmayanlara 
gelinceمانَهِإيم  imanlarınaِبظُلٍْم  zulümلَِئكُأو  işteملَه  onlar 
içindirنالَْأم  güvenمهو  onlardırونتَدهم  hidayete erenler de 

82) İman edenler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlara 
gelince işte güven onlar içindir; hidayete erenler de 
onlardır. 

و Veِتلْك  işte buتُنَاجح  hüccetimizdirانَاهآتَي  verdiğimizاِهيمرِإب  
İbrahim’eلَىع  karşıِمِهقَو  kavmineفَعنَر  Biz yükseltiriz 

  ربكMuhakkak  ِإنdilediğimizi  من نَشَاءderece derece درجاٍت
Rabbinِكيمح  Hakîm’dirِليمع  Alîm’dir 

83) Ve işte bu kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz 
hüccetimizdir. Biz dilediğimizi derece derece yükseltiriz. 
Muhakkak Rabbin Hakîm’dir, Alîm’dir. 

و Veنَابهو  verdikلَه  o’naَاقحِإس  İshak’ıو  ve قُوبعي Yakub’u 
  هدينَاNuh’u نُوحا ve  وhidayete erdirdik  هدينَاHepsini كُلا

hidayete erdirdikُلقَب ِمن  Daha önce deِتِهيذُر ِمنو  onun 
soyundanوداود  Davud’uانملَيسو  Süleyman’ıوبَأيو  Eyyub’u 

 Harun’u da  وهارونMusa’yı موسى ve  وYusuf’u ويوسفَ
كَذَِلكو işte böyleِزينَج  Biz mükafatlandırırızِسِنينحالْم  iyilik 

yapanları 
84) Ve o’na İshak’ı ve Yakub’u verdik. Hepsini hidayete 
erdirdik. Daha önce de Nuh’u ve onun soyundan Davud’u, 
Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u da 
hidayete erdirdik. Biz iyilik yapanları işte böyle 
mükafatlandırırız. 

و Veاكَِريز  Zekeriyya’yıىيحيو  Yahya’yıىِعيسو  İsa’yıو  ve 
اسِإلْي İlyas’ı daٌّكُل  Hepsi deاِلِحينالص ِمن  salihlerdendi 

85) Ve Zekeriyya’yı, Yahya’yı, İsa’yı ve İlyas’ı da... Hepsi de 
salihlerdendi.  

و Veاِعيَلمِإس  İsmail’iعسالْيو  Elyesa’yıونُسيو  Yunus’uو  ve 
 الْعالَِمين  علَىüstün kıldık  فَضلْنَاHepsini  وكُلاLut’u da لُوطًا

alemlere 
86) Ve İsmail’i, Elyesa’yı, Yunus’u ve Lut’u da. Hepsini 
alemlere üstün kıldık. 

و Ve اِئِهمآب ِمن babalarındanاِتِهميذُرو  soylarındanو  ve اِنِهمِإخْو 
kardeşlerindenمنَاهيتَباجو  kimini deو  ve نَايده seçtik مه 

Onlarıاٍطِإلَى ِصر  onları yola ilettikتَِقيٍمسم  dosdoğru 
87) Ve babalarından, soylarından ve kardeşlerinden kimini 
de... Onları seçtik ve onları dosdoğru yola ilettik. 

ذَِلك Buىده  hidayetidirاللَِّه  Allah’ınِديهي  hidayete erdirirِبِه  
onunlaشَاءي نم  dilediğiniاِدِهِعب ِمن  Kullarındanلَوو  Eğer 
  ما كَانُواonlar da  عنْهمboşa gitmiş  لَحِبطşirk koşsalardıَ َأشْركُوا

olurduلُونمعي  yaptıkları 
88) Bu, Allah’ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla 
hidayete erdirir. Eğer onlar da şirk koşsalardı yaptıkları 
boşa gitmiş olurdu. 
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و Veذَاه  İşte bu daِكتَاب  bir kitaptırلْنَاهَأنز  bizim 
gönderdiğimizكاربم  mübarekُقدصم  doğrulayıcı olmak 

üzere نيِه الَِّذي بيدي öncekileriِلتُنِذرو  uyarman içinُأم  anası ile 
 الَِّذين يْؤِمنُونVe   وçevresindekileri  ومن حولَهاşehirlerin الْقُرى

iman edenlerِةِبالْآِخر  Ahireteْؤِمنُوني  iman ederlerِبِه  ona da 
مهو Onlarلَاِتِهملَى صع  namazlarını daاِفظُونحي  muhafaza 

ederler 
92) Ve işte bu da kendisinden öncekileri doğrulayıcı olmak 
üzere şehirlerin anası ile çevresindekileri uyarman için 
bizim gönderdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ve ahirete iman 
edenler ona da iman ederler. Onlar namazlarını da 
muhafaza ederler. 

و Veنم  kim olabilir?َأظْلَم  daha zalimىافْتَر نِمم  iftira 
edendenلَى اللَِّهع  Allah’aاكَِذب  yalanَأو  yahutقَاَل  Diyenden 

ُأوِحي vahyolunduِإلَي  Bana da وحي لَمو vahyolunmamışken 
  سُأنِزُلdiyenden  قَاَلbir de  ومنhiçbir şey  شَيءkendisine ِإلَيِه

ben de indiririmِمثَْل  benzeriniَلا َأنزم  indirdiğininاللَّه  
Allah’ınلَوو  Sen birىتَر  görsen!ونِإذْ الظَّاِلم  zalimleriِفي  

içindeاِترغَم  sıkıntılarıِتوالْم  ölümünُلَاِئكَةالْمو  meleklerin de 
  َأنفُسكُمçıkarın  َأخِْرجواellerini  َأيِديِهمuzatarak باِسطُوا

Canlarınızıموالْي  bugünنوزتُج  cezalandırılacaksınızذَابع  bir 
azaplaوِنالْه  alçaltıcıا كُنتُمِبم  olduğunuz تَقُولُون söylemiş لَىع 

karşıاللَِّه  Allah’aرغَي  olmayanıِّقالْح  hakو  ve كُنتُم karşı نع 
 kibirlendiğiniz için  تَستَكِْبرونO’nun ayetlerine آياِتِه

93) Ve Allah’a yalan iftira edenden yahut kendisine hiçbir 
şey vahyolunmamışken “Bana da vahyolundu.” Diyenden, 
bir de: “Allah’ın indirdiğinin benzerini ben de indiririm” 
diyenden daha zalim kim olabilir? Sen zalimleri ölümün 
sıkıntıları içinde meleklerin de ellerini uzatarak: 
“Canlarınızı çıkarın; Allah’a karşı hak olmayanı söylemiş 
olduğunuz ve O’nun ayetlerine karşı kibirlendiğiniz için 
bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız” derlerken 
bir görsen.   

لَقَدو Andolsun kiونَاِجْئتُم  bize geldinizىادفُر  tek başınaاكَم  
gibiخَلَقْنَاكُم  sizi yarattığımızَلَأو  ilkٍةرم  defaكْتُمتَرو  başına 

geldiniz ام şeyleriلْنَاكُمخَو  size bağışladığımız اءرو وِركُمظُه 
arkanızda bıraktınızىا نَرمو  görmüyoruzكُمعم  yanınızda 

كُماءشُفَع şefaatçilerinizi deتُممعز الَِّذين  boş yere iddia ettiğiniz 
مَأنَّه gerçektenِفيكُم  İçinizdenكَاءشُر  ortak olduklarınıلَقَد  

Andolsunتَقَطَّع  bağlar kopmuşنَكُميب  onlarla aranızdakiو  ve 
 iddia  تَزعمونsizden  ما كُنتُمuzaklaşıp عنكُمgitmiştir  ضلَّ

ettikleriniz 
94) Andolsun ki bize sizi ilk defa yarattığımız gibi tek 
başına geldiniz ve size bağışladığımız şeyleri arkanızda 
bıraktınız. İçinizden gerçekten ortak olduklarını boş yere 
iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. 
Andolsun, onlarla aranızdaki bağlar kopmuş ve iddia 
ettikleriniz sizden uzaklaşıp gitmiştir. 
(*)Yukarıda geçen âyetler, kendini Allah'a veya peygambere denk 
tutanların şaşkın halleri, kıyamette kendilerine çok kötü bir sonuç 
hazırladikları belirtildi.. Öldükten sonra -ilk yaratıldığımız gibi- birer birer 
dirilip kalkacağımız, bu nedenle dünyada ilâhlaştırılan putlar ve şahıslarla 
bütün bağların kopacağı, herkesin kendi ameliyle başbaşa kalacağı 
hatırlatıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٍر ِمنشلَى بع لَ اللَّها أَنزِرِه ِإذْ قَالُوا مقَد قح وا اللَّهرا قَدمو
شيٍء قُلْ من أَنزلَ الِْكتاب الَِّذي جاَء ِبِه موسى نورا وهدى 

لناِس تجعلُونه قَراِطيس تبدونها وتخفُونَ كَِثريا وعلِّمتم ما لَم ِل
تعلَموا أَنتم ولَا آباؤكُم قُلْ اللَّه ثُم ذَرهم ِفي خوِضِهم يلْعبونَ 

)91 (دي نيالَِّذي ب قدصم كاربم اهلْنأَنز ابذَا ِكتهو نِذرِلتِه وي
 مهونَ ِبِه وِمنؤِة يونَ ِبالْآِخرِمنؤي الَِّذينا ولَهوح نمى والْقُر أُم

ومن أَظْلَم ِممن افْترى علَى اللَِّه ) 92(علَى صلَاِتِهم يحاِفظُونَ 
 ومن قَالَ سأُنِزلُ كَِذبا أَو قَالَ أُوِحي ِإلَي ولَم يوح ِإلَيِه شيٌء

ِمثْلَ ما أَنزلَ اللَّه ولَو ترى ِإذْ الظَّاِلمونَ ِفي غَمراِت الْموِت 
والْملَاِئكَةُ باِسطُوا أَيِديِهم أَخِرجوا أَنفُسكُم الْيوم تجزونَ 

حق وكُنتم عن عذَاب الْهوِن ِبما كُنتم تقُولُونَ علَى اللَِّه غَير الْ
ولَقَد ِجئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم ) 93(آياِتِه تستكِْبرونَ 

 كُمعى مرا نمو وِركُماَء ظُهرو اكُملْنوا خم مكْترتٍة ورلَ مأَو
قَد تقَطَّع بينكُم شفَعاَءكُم الَِّذين زعمتم أَنهم ِفيكُم شركَاُء لَ

 )94(وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ 
و Veام  gereği gibiوارقَد  takdir edemediler deاللَّه  Allah’ıَّقح  

hakkıylaِرِهقَد  O’nun kadriniِْإذ  Haniقَالُوا  dedilerَلا َأنزم  
indirmemiştirاللَّه  Allahشٍَرلَى بع  beşereٍءشَي ِمن  hiçbir şey 

 getirdiği  الَِّذي جاءkitabı  الِْكتَابindirdi  َأنزَلkim  منDe ki قُْل
 hidayet هدى ve  وbir nur  نُوراMusa’nın  موسىO halde ِبِه

olarakِللنَّاِس  insanlar içinلُونَهعتَج  haline getiripاِطيسقَر  parça 
parça kâğıtlarاونَهدتُب  ki siz onu kimini açıklıyorتُخْفُونو  
gizliyorsunuz?اكَِثير  pek çoğunu daتُملِّمعو  öğretilmiştir ا لَمم 

  ولَا آباُؤكُمÜstelik sizin َأنْتُمbilmediğiniz şeyler  تَعلَموا
atalarınızın da size قُْل Sen deاللَّه  Allah’tırثُم  sonraذَر  bırak 

مه onlarıِضِهمِفي خَو  daldıkları bataktaونبلْعي  
oynayadursunlar 

91) Ve Allah’ı hakkıyla O’nun kadrini gereği gibi takdir 
edemediler de: “Hani Allah beşere hiçbir şey 
indirmemiştir” dediler. De ki: “O halde Musa’nın insanlar 
için bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi, ki 
siz onu parça parça kâğıtlar haline getirip kimini açıklıyor, 
pek çoğunu da gizliyorsunuz? Üstelik sizin atalarınızın da 
bilmediğiniz şeyler size öğretilmiştir.” Sen: “Allah’tır” de 
sonra onları bırak daldıkları batakta oynayadursunlar.  
Yüce Allah Resulullah (a.s.)'a, Kitap Ehli'ne kendisi hakkında kitaplarında 
nasıl söz edildiğine dair soru sormasını emretti. Muhammed'e 
kıskançlıkları, onları Allah'ın kitaplarını ve Resulünü inkâr etmeye itti ve 
şöyle dediler: Allah herhangi bir insana bir şey indirmiş değildir. Bunun 
üzerine Yüce Allah bu ayet-i kerimeyi indirdi.310  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cüz 7 – Sure 6                                                En’am Suresi                                                 Sayfa   138



 ِرجخمِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخى يوالنو بالْح فَاِلق ِإنَّ اللَّه
اِح فَاِلق الِْإصب) 95(الْميِت ِمن الْحي ذَِلكُم اللَّه فَأَنا تؤفَكُونَ 

وجعلَ اللَّيلَ سكَنا والشمس والْقَمر حسبانا ذَِلك تقِْدير الْعِزيِز 
وهو الَِّذي جعلَ لَكُم النجوم ِلتهتدوا ِبها ِفي ) 96(الْعِليِم 

وهو  )97(ظُلُماِت الْبر والْبحِر قَد فَصلْنا الْآياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ 
الَِّذي أَنشأَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة فَمستقَر ومستودع قَد فَصلْنا 

وهو الَِّذي أَنزلَ ِمن السماِء ماًء  )98(الْآياِت ِلقَوٍم يفْقَهونَ 
نه حبا فَأَخرجنا ِبِه نبات كُلِّ شيٍء فَأَخرجنا ِمنه خِضرا نخِرج ِم

متراِكبا وِمن النخِل ِمن طَلِْعها ِقنوانٌ داِنيةٌ وجناٍت ِمن أَعناٍب 
والزيتونَ والرمانَ مشتِبها وغَير متشاِبٍه انظُروا ِإلَى ثَمِرِه ِإذَا 

ؤٍم ياٍت ِلقَولَآي ِعِه ِإنَّ ِفي ذَِلكُمنيو رونَ أَثْملُوا ِللَِّه  )99(ِمنعجو
شركَاَء الِْجن وخلَقَهم وخرقُوا لَه بِنني وبناٍت ِبغيِر ِعلٍْم 

بِديع السماواِت والْأَرِض  )100(سبحانه وتعالَى عما يِصفُونَ 
ق كُلَّ شيٍء وهو أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَه صاِحبةٌ وخلَ

 ِليمٍء عي101(ِبكُلِّ ش(  
99)Ve gökten su indiren de O’dur. Biz bununla her türlü 
bitkiyi çıkardık. Ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan da 
birbiri üzerine binmiş taneler çıkardık. Hurma 
tomurcuğundan yere sarkmış salkımlar, birbirine hem 
benzeyen, hem benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nar 
bahçeleri... Meyvesine bir meyve verdiği zaman, bir de 
olgunlaştığı zaman bakıverin. Şüphesiz bütün bunlarda 
iman eden bir toplum için ayetler vardır. 

و Veلُواعج  koştularِللَِّه  Allah’aشُر كَاء ortak الِْجن cinleriو  
halbuki مخَلَقَه onları O yaratmıştırقُواخَرو  Bir de uydurdular 

لَه O’naِنينب  oğullarو  ve نَاٍتب kızlarِر ِعلٍْمِبغَي  bilgisizceانَهحبس  
münezzehtirالَىتَعو  O ise امع ِصفُوني onların 

nitelemelerinden 
100)Ve cinleri Allah’a ortak koştular; halbuki onları O 
yaratmıştır. Bir de bilgisizce O’na oğullar ve kızlar 
uydurdular. O ise onların nitelemelerinden münezzehtir. 
Kelbî der ki: "İblis ve Allah iki kardeştirler. Allah, insanları  ve hayvanları;  
İblis de yılanları, vahşi hayvanları, akrebleri ve kötülükleri yaratmıştır" 
diyen zındıklar (mecusiler) hakkında nazil oldu.150 

ِديعب örneksiz olarak yaratan O’durاِتاومالس  Gökleriو  ve 
 ولَمbir çocuğu   ولَدO’nun لَهnasıl olabilir? يكُون  َأنَّىyeri الَْأرِض
تَكُن yokkenلَه  O’dur ٌةاِحبص eşi و Ve َخَلَق yaratanَّكُل  herٍءشَي  
şeyiوهو  Şüphesiz Oِِّبكُل herٍءشَي şeyiِليمع  hakkıyla bilendir 

101) Gökleri ve yeri örneksiz olarak yaratan O’dur. O’nun 
bir eşi yokken nasıl çocuğu olabilir? Ve her şeyi yaratan 
O’dur. Şüphesiz O herşeyi hakkıyla bilendir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِإن Şüphesiz kiاللَّه  Allahُفَاِلق  yaranبالْح  taneyiو  ve ىالنَّو 
çekirdeğiيالْح خِْرجي  diriyiِت ِميالْم ن ölüdenخِْرجمو  çıkarandır 

  فََأنَّاAllah  اللَّهİşte budur  ذَِلكُمdiriden de  ِمن الْحيölüyü الْميِت
O halde nasılتُْؤفَكُون  döndürülüyorsunuz? 

95) Şüphesiz ki Allah taneyi ve çekirdeği yaran; ölüden 
diriyi, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O 
halde nasıl döndürülüyorsunuz? 

  سكَنًاgeceyi  اللَّيَلkılan  وجعَلSabahı  الِْإصباِحyaran فَاِلقُ
sükunetسالشَّمو  güneşiو  ve رالْقَم ayı daانًابسح  birer hesap 

ölçüsü yapanذَِلك  İşte buتَقِْدير  olanın takdiridirِزيِزالْع  Azîz 
 Alîm الْعِليِم

96) Sabahı yaran, geceyi sükunet kılan, güneşi ve ayı da 
birer hesap ölçüsü yapan. İşte bu Azîz, Alîm olanın 
takdiridir. 

و وه O’durَلعالَِّذي ج  yaratanلَكُم  sizin içinومالنُّج  yıldızları 
  ِفي ظُلُماِتonlarla  ِبهاyolunuzu bulasınız diye ِلتَهتَدوا

karanlıklarındaرالْب  karanınو  ve ِرحالْب denizinقَد  Muhakkak 
  يعلَمونbir topluluk için  ِلقَوٍمayetleri  الْآياِتbiz açıkladık فَصلْنَا
bilen 

97) Karanın ve denizin karanlıklarında onlarla yolunuzu 
bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan O’dur. Muhakkak 
biz ayetleri bilen bir topluluk için genişçe açıkladık. 
(*)Yıldızlar ve gökada çok düzenli ve her takım ya da kuşak özel biçimde 
hareket halinde bulunuyor; her gün aynı yıldızlan belli ve belirli 
kesimlerde görmek mümkündür. Milyarlarca yıldızı düzenli hareket 
ettiren ilâhî kudretin şaşmazlığı ve her yıldızın da hareketinin en ince 
matematiksel ölçülere, en duyarlı fiziksel kanunlara bağlı bulunduğu 
kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. Aklını ve ilmini bilerek kullanan bir 
millete, Allah'ın varlığına ve kudretinin yücelik ve sınırsızlığına delâlet 
eden belgeler, ana fikirler ne güzel sıralanmaktadır. 

و Ve وه O’durالَِّذي َأنشََأكُم  sizi meydana getirenنَفٍْس ِمن  
nefistenٍةاِحدو  tek birتَقَرسفَم  Bir yerleşme yeriعدتَوسمو  bir 

de emanet yeri vardırقَد  Muhakkakلْنَافَص  biz genişçe 
açıkladıkاِتالْآي  ayetleriٍمِلقَو  bir topluluk içinونفْقَهي  

kavrayabilen 
98) Ve sizi tek bir nefisten meydana getiren O’dur. 
Bir yerleşme yeri bir de emanet yeri vardır. 
Muhakkak biz ayetleri kavrayabilen bir topluluk için 
genişçe açıkladık.  

و Veوه  O’durَلالَِّذي َأنز  indiren deاِءمالس ِمن  göktenاءم  su 
  شَيٍءher  كُلbitkiyiِّ  نَباتbununlaَ  ِبِهBiz çıkardık فََأخْرجنَا

türlüنَاجفََأخْر  çıkardıkِمنْه  Ondanاخَِضر  bir yeşillikنُخِْرج  
çıkardıkِمنْه  Ondan daابح  tanelerااِكبتَرم  birbiri üzerine 
binmişالنَّخِْل ِمنو  Hurmaاطَلِْعه ِمن  tomurcuğundanانِقنْو  

yere sarkmışٌةاِنيد  salkımlar نَّاٍتجو bahçeleriنَاٍبَأع ِمن  üzüm 
bağlarıتُونيالزو  zeytinو  ve انمالر narاشْتَِبهم  birbirine hem 

benzeyenتَشَاِبٍهم رغَيو  hem benzemeyenواانظُر  bakıverin ِإلَى 
 bir meyve verdiği zaman  َأثْمرzaman  ِإذَاMeyvesine ثَمِرِه
 bütün bunlarda  ِفي ذَِلكُمŞüphesiz  ِإنbir de olgunlaştığı وينِْعِه
 iman eden  يْؤِمنُونbir toplum için  ِلقَوٍمayetler vardır لَآياٍت
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اتَِّبع uyا ُأوِحيم  vahyedileneكِإلَي  sanaكبر ِمن  Rabbindenلَا  
yokturِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه  O’ndan ِرضَأعو yüz çevir نع de 
شِْرِكينالْم Müşriklerden 

106) Rabbinden sana vahyedilene uy. O’ndan başka ilah 
yoktur. Müşriklerden de yüz çevir. 

لَوو Şayetشَاء  dileseydiاللَّه  Allahكُواا َأشْرم  onlar şirk 
koşmazlardıلْنَاكعا جمو  Biz seni kılmadık ِهملَيع onlar üzerine 

 onlar üzerine  علَيِهمsen  َأنْتdeğilsinَ  وماbir gözetleyici حِفيظًا
 bir vekil de ِبوِكيٍل

107) Şayet Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. Biz seni 
onlar üzerine bir gözetleyici kılmadık; sen onlar üzerine bir 
vekil de değilsin.  

و Ve وابلَا تَس sövmeyin kiالَِّذين  onlarınونعدي  yalvardıklarına 
  اللَّهonlar da söverler  فَيسبواAllah’tan  اللَِّهbaşka ِمن دوِن
Allah’aاودع  haddi aşarakِر ِعلٍْمِبغَي  bilgisizceكَذَِلك  İşte biz 

 م ثyaptıklarınıُ  عملَهمümmete  ُأمٍةher  ِلكُلböyle süsledikِّ زينَّا
Sonraِإلَى  nihayetِهمبر  yalnız Rabblerinedirمهِجعرم  onların 

dönüşleriمُئهنَبفَي  onlara haber verecektirاِبم  şeyleriكَانُوا  
olduklarıلُونمعي  O yapmakta 

108) Ve onların Allah’tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki 
onlar da bilgisizce haddi aşarak Allah’a söverler. İşte biz her 
ümmete yaptıklarını böyle süsledik. Sonra nihayet onların 
dönüşleri yalnız Rabblerinedir. O yapmakta oldukları 
şeyleri onlara haber verecektir. 
Müslümanlar kâfirlerin putlarına sövüyorlardı. Bu sefer onlar da 
Müslümanlara karşılık veriyorlardı. Bunun üzerine Yüce Allah, Allah'ı 
tanımayan cahil bir topluluğun, rablerine küfretmelerine sebep teşkil 
etmelerini yasakladı.151 

 yemin  َأيماِنِهمkuvvetlice جهدAllah  ِباللَِّه kasem ederek وَأقْسموا
ettilerَل ِئن mutlakaمتْهاءج  Kendilerine gelseٌةآي  bir ayetْؤِمنُنلَي  

iman edeceklerine dairاِبه  onaقُْل  De kiاِإنَّم  ancakُاتالْآي  
Ayetlerِعنْد  katındandır kiاللَِّه  Allahكُمشِْعرا يمو  farkında 

değil misiniz?اَأنَّه  ancak onlaraِإذَا  zaman daْتاءج  geldiği لَا 
ْؤِمنُوني kesinlikle iman etmeyeceklerinin 

109) Kendilerine bir ayet gelse mutlaka ona iman 
edeceklerine dair kuvvetlice Allah kasem ederek yemin 
ettiler. De ki: “Ayetler ancak Allah katındandır ki onlara 
geldiği zaman da kesinlikle iman etmeyeceklerinin farkında 
değil misiniz?”    

نُقَلِّبو Biz tersine çeviririz deمتَهَأفِْئد  kalpleriniو  ve ارصَأب 
gözlerini مه onlarınاكَم  gibiْؤِمنُواي لَم  iman etmedikleriِبِه  

onlarıَلَأو  ilkindeٍةرم  kör مهنَذَرو bırakırızاِنِهمِفي طُغْي  
azgınlıkları içindeونهمعي  şaşkın 

110) Biz onların kalplerini ve gözlerini ilkinde iman 
etmedikleri gibi tersine çeviririz de onları azgınlıkları içinde 
kör, şaşkın bırakırız. 
İbn Abbâs'tan rivayete göre "Şayet dilemiş olsaydık onlar üzerine gökten 
bir âyet, bir mucize indirirdik..." (Şuarâ', 4) âyet-i kerimesi nazil olunca 
müşrikler: "Haydi onu üzerimize indir, indir ki vallahi eğer indirirsen ona 
iman edeceğiz." dediler. Müslümanlar da: "Ey Allah'ın elçisi, onu indir ki 
iman etsinler." dedi ve işte bunun üzerine bu âyet-i kerime indi.152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وهو وهدبٍء فَاعيكُلِّ ش اِلقخ وِإلَّا ه لَا ِإلَه كُمبر اللَّه ذَِلكُم
لَا تدِركُه الْأَبصار وهو يدِرك  )102(يلٌ علَى كُلِّ شيٍء وِك

 ِبريالْخ اللَِّطيف وهو ارص103(الْأَب(  ِمن اِئرصب اَءكُمج قَد
 كُملَيا عا أَنما وهلَيفَع ِميع نمفِْسِه وفَِلن رصأَب نفَم كُمبر

 الْآياِت وِليقُولُوا درست وكَذَِلك نصرف )104(ِبحِفيٍظ 
اتِبع ما أُوِحي ِإلَيك ِمن ربك لَا ِإلَه  )105(وِلنبينه ِلقَوٍم يعلَمونَ 

 ِرِكنيشالْم نع ِرضأَعو وا  )106(ِإلَّا هم اَء اللَّهش لَوو
ِفيظًا وح ِهملَيع اكلْنعا جمكُوا ورِكيٍل أَشِبو ِهملَيع تا أَنم

)107(  وا اللَّهبسوِن اللَِّه فَيد ونَ ِمنعدي وا الَِّذينبسلَا تو
 ِهمبِإلَى ر ثُم ملَهمٍة عا ِلكُلِّ أُمنيز ِر ِعلٍْم كَذَِلكيا ِبغودع

وأَقْسموا ِباللَِّه  )108(ونَ مرِجعهم فَينبئُهم ِبما كَانوا يعملُ
 دِعن اتا الْآيما قُلْ ِإنِبه نِمنؤةٌ لَيآي مهاَءتج لَِئن اِنِهممأَي دهج

ونقَلِّب  )109(اللَِّه وما يشِعركُم أَنها ِإذَا جاَءت لَا يؤِمنونَ 
 ا لَمكَم مهارصأَبو مهتِفي أَفِْئد مهذَرنٍة ورلَ موا ِبِه أَوِمنؤي

  )110(طُغياِنِهم يعمهونَ 
ذَِلكُم İşte sizinاللَّه  Allahكُمبر  Rabbiniz olanلَا  yokturِإلَه  ilah 
  فَاşeyin  شَيٍءHer  كُلyaratıcısıdırِّ  خَاِلقO’ndanُ  هوbaşka ِإلَّا

O haldeودبع  ibadet edinه  yalnız O’naوهو  Şüphesiz O لَىع 
 vekildir  وِكيٌلşeye شَيٍءherكُلِّ

102) İşte sizin Rabbiniz olan Allah! O’ndan başka ilah 
yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. O halde yalnız O’na ibadet 
edin. Şüphesiz O her şeye vekildir. 

ِركُهلَا تُد O’nu idrak edemezارصالَْأب  Gözlerوهو  O, iseِركدي  
idrak ederارصالَْأب  bütün gözleriوهو  Şüphesiz Oُاللَِّطيف  

Latîf’tirالْخَِبير  Habîr’dir 
103) Gözler O’nu idrak edemez. O, ise bütün gözleri idrak 
eder. Şüphesiz O Latîf (lutufkar)’tir, Habir (herşeyden  
haberdar)’dir. 

قَد Muhakkak kiكُماءج  size gelmiştirاِئرصب  basiretlerكُمبر ِمن  
Rabbinizdenنفَم  Artık kimرصَأب  görürseفَِلنَفِْسِه  kendi 

lehineنمو  kim deِميع  görmezseاهلَيفَع  kendi aleyhinedir 
 bir koruyucu  ِبحِفيٍظüzerinize  علَيكُمBen ا َأنdeğilimَ وما

104) Muhakkak ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. 
Artık kim görürse kendi lehine kim de görmezse kendi 
aleyhinedir. Ben üzerinize bir koruyucu değilim. 

و Ve كَذَِلك işte biz böyleceُفرنُص  onlar çeşitli biçimlerde 
açıklıyoruz kiاِتالْآي  ayetleriقُولُواِليو  desinlerَتسرد  Sen 

okumuşsunو  ve نَهيِلنُب onu apaçık gösterelim ٍمِلقَو bir 
topluluğaونلَمعي  biz de bilen 

105) Ve işte biz ayetleri böylece çeşitli biçimlerde 
açıklıyoruz ki onlar: “Sen okumuşsun” desinler ve biz de 
bilen bir topluluğa onu apaçık gösterelim. 
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 ِهملَيا عنرشحى وتوالْم مهكَلَّملَاِئكَةَ والْم ِهما ِإلَيلْنزا ننأَن لَوو
ن أَكْثَرهم كُلَّ شيٍء قُبلًا ما كَانوا ِليؤِمنوا ِإلَّا أَنْ يشاَء اللَّه ولَِك

وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدوا شياِطني الِْإنِس  )111(يجهلُونَ 
والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف الْقَوِل غُرورا ولَو شاَء 

لَيِه أَفِْئدةُ وِلتصغى ِإ )112(ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ 
الَِّذين لَا يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة وِليرضوه وِليقْتِرفُوا ما هم مقْتِرفُونَ 

)113(  ابالِْكت كُملَ ِإلَيالَِّذي أَنز وها وكَمِغي حتاللَِّه أَب ريأَفَغ
نَ أَنه منزلٌ ِمن ربك مفَصلًا والَِّذين آتيناهم الِْكتاب يعلَمو

 ِرينتمالْم ِمن نكُونفَلَا ت ق114(ِبالْح(  كبةُ ركَِلم تمتو
 ِليمالْع ِميعالس وهاِتِه ولَ ِلكَِلمدبلًا لَا مدعقًا وِإنْ  )115(ِصدو

س نع ِضلُّوكِض يِفي الْأَر نم أَكْثَر ِطعونَ ِإلَّا تِبعتِبيِل اللَِّه ِإنْ ي
ِإنَّ ربك هو أَعلَم من يِضلُّ  )116(الظَّن وِإنْ هم ِإلَّا يخرصونَ 

 ِدينتهِبالْم لَمأَع وهِبيِلِه وس ن117(ع(  ماس ا ذُِكرفَكُلُوا ِمم
  )118(ِنني اللَِّه علَيِه ِإنْ كُنتم ِبآياِتِه مؤِم

تُِطع ِإنو itaat edecek olursanَأكْثَر  çoğunluğunaنم  
bulunanlarınِضِفي الَْأر  Yeryüzündeِضلُّوكي  seni saptırırlar 

  ِإلَّاonlar uyarlar  يتَِّبعونÇünkü  ِإنAllah  اللَِّهyolundan عن سِبيِل
ancakالظَّن  zannaمه ِإنو  onlarِإلَّا  ancakونصخْري  yalan 

söylerler 
116) Yeryüzünde bulunanların çoğunluğuna itaat edecek 
olursan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar ancak 
zanna uyarlar; onlar ancak yalan söylerler. 

ِإن Muhakkakكبر  Rabbinوه  kendiلَمَأع  daha iyi bilir نم 
 hakkıyla bilir  َأعلَمO  وهوyolundan عن سِبيِلِه sapanlarıيِضلُّ 

تَِدينهِبالْم hidayete erenleri de 
117) Muhakkak Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi 
bilir. O hidayete erenleri de hakkıyla bilir. 

  علَيِهAllah’ın  اللَِّهadı  اسمanılanları ر ِمما ذُِكyiyin فَكُلُوا
üzerlerineكُنتُم ِإن  edenlerseniz اِتِهِبآي O’nun ayetlerineْؤِمِنينم  

iman 
118) O’nun ayetlerine iman edenlerseniz üzerlerine Allah’ın 
adı anılanları yiyin. 
(*)Bir önceki âyetin sonunda yoldan sapmışlarla hidayette olanlardan söz 
edilmişti. Burada ise hidayet ehli olan müslümanlardan, ("Bismillah..." 
diyerek veya başka şekillerde) Allah'ın ismi anılmak suretiyle kesilen 
(yahut avlanan) hayvanlardan yemeleri istenmekte olup bu istek buyruk 
değil, "yiyebilirsiniz" anlamında izin (ibâha) ifade eder. Müşrikler putların 
ve cinlerin adını anarak da hayvan kesiyorlardı. Âyette bu uygulama 
yasaklanmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لَوو Şayetَأنَّنَا  biz gerçektenلْنَانَز  indirseydikِهمِإلَي  onlara 
 ve  وölüler  الْموتَىonlarla konuşsaydı  وكَلَّمهمmelekleri الْملَاِئكَةَ

  قُبلًا ماşeyi  شَيٍءher  كُلkarşılarınaَّ  علَيِهمtoplasaydık رنَاحشَ
etmeyeceklerdi كَانُوا onlar yine de ْؤِمنُواِلي imanِإلَّا  müstesna 

شَاءي َأن dilemesiاللَّه  Allah’ınلَِكنو  Fakatَأكْثَر  pek çoğu مه 
onlarınلُونهجي  bilmez 

111) Şayet biz onlara gerçekten de melekleri indirseydik, 
onlarla ölüler konuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydık 
–Allah’ın dilemesi müstesna- onlar yine de iman 
etmeyeceklerdi. Fakat onların pek çoğu bilmez. 

كَذَِلكو böyleceلْنَاعج  Biz kıldıkِِّلكُل  herنَِبي  nebiyeاودع  
düşmanاِطينشَي  şeytanlarınıالِْإنِس  insanو  ve الِْجن cinوِحيي  
fısıldarمهضعب  Onlardan kiminiٍضعِإلَى ب  kimisiَفخْرز  
yaldızlıِلالْقَو  sözlerاورغُر  aldatmak içinلَوو  bunuشَاء  

dileseydiكبر  Rabbinلُوها فَعم  yapamazlardıفَذَر  Artık 
başbaşa bırak مه sen de onlarıونفْتَرا يمو  iftiraları ile 

112) Biz böylece her nebiye insan ve cin şeytanlarını 
düşman kıldık. Onlardan kimisi kimini aldatmak için 
yaldızlı sözler fısıldar. Rabbin dileseydi bunu 
yapamazlardı. Artık sen de onları iftiraları ile başbaşa bırak. 

و Veغَىِلتَص  meyletsinِهِإلَي  onaُةَأفِْئد  kalpleri deلَا الَِّذين  
etmeyenlerinْؤِمنُوني  imanِةِبالْآِخر  ahireteهوضرِليو  ondan 
hoşlansınlarو  ve قْتَِرفُواِلي yüklensinlerقْتَِرفُونم ما هم  

yüklenebildiklerini 
113)Ve ahirete iman etmeyenlerin kalpleri de ona meyletsin, 
ondan hoşlansınlar ve yüklenebildiklerini yüklensinler.  

رَأفَغَي başkaاللَِّه  Allah’tanتَِغيَأب  mi arayayım?اكَمح  bir hakem 
وهو Oَل الَِّذي َأنز indirdiği haldeكُمِإلَي  sizeالِْكتَاب  kitabıلًافَصم  

açıklanmış olarakالَِّذينو  Kendilerineمنَاهآتَي  verdiklerimiz 
الِْكتَاب kitapونلَمعي  bilirlerَأنَّه  bunun kesinlikleٌلنَزم  

indirildiğiniكبر ِمن  Rabbindenقِّ ِبالْح bir hak olarakفَلَا تَكُونَن  
O halde sakın olmaتَِرينمالْم ِمن  şüphelenenlerden 

114) “O size kitabı açıklanmış olarak indirdiği halde 
Allah’tan başka bir hakem mi arayayım?” Kendilerine kitap 
verdiklerimiz bunun kesinlikle Rabbinden bir hak olarak 
indirildiğini bilirler. O halde sakın şüphelenenlerden olma. 

  ِصدقًاRabbinin  ربكkelimeleri  كَِلمةtamamlanmıştırُ وتَمتْ
doğrulukو  ve لًادع adalet bakımındanلَا  yokturَلدبم  

değiştirebilecekاِتِهِلكَِلم  kelimelerini  O’nunو وه Şüphesiz O 
ِميعالس Semî’dirِليمالْع  Alîm’dir 

115) Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adalet bakımından 
tamamlanmıştır. O’nun kelimelerini değiştirebilecek 
yoktur. Şüphesiz O Semî’dir, Alîm’dir. 
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و Ve لَا تَْأكُلُوا yemeyinذْكَري ا لَمِمم  anılmayanlarıماس  adıاللَِّه  
Allah’ınِه علَي üzerineِإنَّهو  çünkü bu elbetteٌقلَِفس  fısktırِإنو  

Muhakkak kiاِطينالشَّي  şeytanlarونوحلَي  telkinde bulunurlar 
اِئِهمِليِإلَى َأو dostlarınaاِدلُوكُمجِلي  sizinle mücadele etmeleri için 

و Ve ِإن eğerموهتُمَأطَع  onlara itaat edersenizِإنَّكُم  muhakkak 
siz deشِْركُونلَم  müşriklerden olursunuz 

121) Ve üzerine Allah’ın adı anılmayanları yemeyin, çünkü 
bu elbette fısktır! Muhakkak ki şeytanlar, sizinle mücadele 
etmeleri için dostlarına telkinde bulunurlar. Ve eğer onlara 
itaat ederseniz, muhakkak siz de müşriklerden olursunuz. 
İkrime'den rivayete göre bazı müşrikler Hz. Peygamber (a.s)'ın yanına 
girdiler ve: "Ey Muhammed, bize haber ver bakalım, bir koyun öldüğünde 
onu kim öldürmüştür.?" diye sordular. Hz. Peygamber (a.s): "Onu Allah 
öldürmüştür." diye cevap verdi. "Sen ve arkadaşlarının öldürdüğünün 
helâl, köpeğin ve doğanın öldürdüğünün helâl, ama Allah'ın 
öldürdüğünün haram olduğunu mu sanıyor, iddia ediyorsun?" dediler de 
Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.153 

مَأون kendisini كَان ikenتًايم  Ölüنَاهييفََأح  dirilttiğimizو  ve لْنَاعج 
verdiğimizلَه  kendisineانُور  bir nurِشيمي  yürümesi ِبِه için 
ِفي  gibi  مثَلُهkimse midir?  كَمنinsanlar arasında ِفي النَّاِس
  ِمنْهاçıkış yolu  ِبخَاِرٍجbulamayan  لَيسkaranlıklarda الظُّلُماِت

kalıpكَذَِلك  İşteنيز  süslü gösterilmektedirِللْكَاِفِرين  kâfirlere 
 yaptıkları  يعملُونböyle  كَانُواşeyler ما

122) Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar arasında 
yürümesi için kendisine bir nur verdiğimiz kimse 
karanlıklarda kalıp çıkış yolu bulamayan kimse gibi midir? 
İşte kâfirlere yaptıkları şeyler böyle süslü gösterilmektedir.   

كَذَِلكو Böyleceلْنَاعج  biz kıldıkِِّفي كُل  herٍةيقَر  ülkeninَأكَاِبر  
önde gelenleriniاِرِميهجم  günahkârlarıواكُرمِلي  hileli düzenler 

  ِبَأنفُِسِهمOysa ancak  ِإلَّاkursunlar  يمكُرونdiye  وماorada ِفيها
onlar kendilerineونرشْعا يمو  kurarlar da farkına varmazlar 

123) Böylece biz her ülkenin önde gelenlerini –orada hileli 
düzenler kursunlar diye- günahkârları kıldık. Oysa onlar 
ancak kendilerine kurarlar da farkına varmazlar. 

و Ve ِإذَا zamanمتْهاءج  onlara geldiğiٌةآي  bir ayetقَالُوا  derler لَن 
نُْؤِمن biz asla iman etmeyiz!?تَّىح  kadarنُْؤتَى  bize de 

verilinceyeِمثَْل  benzeri ا ُأوِتيم verileninُلسر  Resullerineاللَِّه  
Allah’ınاللَّه  Allahلَمَأع  daha iyi bilirُثيح  kimeُلعجي  

vereceğiniالَتَهِرس  risaletiniِصيبيس  erişecektirوامرَأج الَِّذين  
Günahkârlaraغَارص  bir alçaklıkِعنْد  tarafındanاللَِّه  Allahو  

alçaklık ذَابع bir azapشَِديد  şiddetliا كَانُواِبم  sebebiyleونكُرمي  
hileleri 

124) Ve onlara bir ayet geldiği zaman: “Allah’ın Resullerine 
verilenin benzeri bize de verilinceye kadar biz asla iman 
etmeyiz” derler. Allah risaletini kime vereceğini daha iyi 
bilir. Günahkârlara hileleri sebebiyle Allah tarafından bir 
alçaklık ve şiddetli bir azap erişecektir. 
Bu ayet-i kerime Velîd b. Muğîre hakkında nazil olmuştur. O şöyle 
demişti: Peygamberlik hak olsaydı ben bu işe Muhammed'den daha 
lâyıktım. Çünkü hem benim yaşım daha büyük, hem de benim mal ve 
evladım ondan daha çoktur.154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذُِكر اسم اللَِّه علَيِه وقَد فَصلَ لَكُم ما وما لَكُم أَلَّا تأْكُلُوا ِمما
 اِئِهموِضلُّونَ ِبأَها لَيِإنَّ كَِثريِه وِإلَي متطُِررا اضِإلَّا م كُملَيع مرح

 ِدينتعِبالْم لَمأَع وه كبِر ِعلٍْم ِإنَّ ري119(ِبغ(  وا ظَاِهرذَرو
نه ِإنَّ الَِّذين يكِْسبونَ الِْإثْم سيجزونَ ِبما كَانوا الِْإثِْم وباِط
ولَا تأْكُلُوا ِمما لَم يذْكَر اسم اللَِّه علَيِه وِإنه  )120(يقْتِرفُونَ 

لَِفسق وِإنَّ الشياِطني لَيوحونَ ِإلَى أَوِلياِئِهم ِليجاِدلُوكُم وِإنْ 
ِركُونَ أَطَعشلَم كُمِإن موهم121(ت(  اهنييا فَأَحتيكَانَ م نمأَو

وجعلْنا لَه نورا يمِشي ِبِه ِفي الناِس كَمن مثَلُه ِفي الظُّلُماِت 
لَيس ِبخاِرٍج ِمنها كَذَِلك زين ِللْكَاِفِرين ما كَانوا يعملُونَ 

ك جعلْنا ِفي كُلِّ قَريٍة أَكَاِبر مجِرِميها ِليمكُروا وكَذَِل) 122(
وِإذَا  )123(ِفيها وما يمكُرونَ ِإلَّا ِبأَنفُِسِهم وما يشعرونَ 

جاَءتهم آيةٌ قَالُوا لَن نؤِمن حتى نؤتى ِمثْلَ ما أُوِتي رسلُ اللَِّه 
يح لَمأَع اللَّه ارغوا صمرأَج الَِّذين ِصيبيس هالَتلُ ِرسعجثُ ي

 )124(ِعند اللَِّه وعذَاب شِديد ِبما كَانوا يمكُرونَ 

و Veا لَكُمم  size ne oluyor da َألَّا تَْأكُلُوا yemiyorsunuzا ذُِكرِمم  
anılanlardanماس  adıاللَِّه  Allah’ınلَيِه ع üzerineقَدو  şüphesiz 

 haram  حرمşeyleri  ماsize  لَكُمayrı ayrı açıklamıştır فَصَل
kıldığıكُملَيع  Halbukiِإلَّا  müstesnaتُمطُِررا اضم  zaruret 

sebebiyleِهِإلَي  onlara ihtiyaç duymanızِإنو  Buna rağmen 
 arzularına uyarak  ِبَأهواِئِهمsaptırıyorlar ن لَيِضلُّوpek çoğu كَِثيرا

  َأعلَمO  هوRabbin  ربكMuhakkak ki  ِإنbilgisizce ِبغَيِر ِعلٍْم
hakkıyla bilirتَِدينعِبالْم  haddi aşanları 

119) Ve size ne oluyor da üzerine Allah’ın adı anılanlardan 
yemiyorsunuz? Halbuki O, şüphesiz –onlara zaruret 
sebebiyle ihtiyaç duymanız müstesna- haram kıldığı şeyleri 
size ayrı ayrı açıklamıştır. Buna rağmen pek çoğu 
arzularına uyarak bilgisizce saptırıyorlar. Muhakkak ki 
Rabbin haddi aşanları hakkıyla bilir. 
Bu ayet bazı müslümanların sırf zahidane bir hayat yaşamak için bazı 
helâl ve hoş şeyleri yemekten sakınmaları, bunları yemede çekingen 
davranmaları üzerine nazil olmuştur.311 

و Veواذَر  bırakınظَاِهر  açığını daالِْإثِْم  günahınاِطنَهبو  
gizlisini deِإن  Muhakkakالَِّذين ونكِْسبي  kazananlarالِْإثْم  günah 

نوزجيس cezalandırılacaklardırا كَانُواِبم  sebebiyleقْتَِرفُوني  
yüklendikleri 

120) Ve günahın açığını da gizlisini de bırakın. Muhakkak 
günah kazananlar yüklendikleri sebebiyle 
cezalandırılacaklardır. 
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فَمن يِرد اللَّه أَنْ يهِديه يشرح صدره ِللِْإسلَاِم ومن يِرد أَنْ 
 السماِء يِضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد ِفي

وهذَا  )125(كَذَِلك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَِّذين لَا يؤِمنونَ 
ِصراطُ ربك مستِقيما قَد فَصلْنا الْآياِت ِلقَوٍم يذَّكَّرونَ 

لَهم دار السلَاِم ِعند ربِهم وهو وِليهم ِبما كَانوا  )126(
علُونَ ي127(م(  قَد الِْجن رشعاما يِميعج مهرشحي مويو

 عتمتا اسنبالِْإنِس ر ِمن مهاؤِليقَالَ أَوالِْإنِس و ِمن متكْثَرتاس
 اكُمثْوم ارا قَالَ النلَن لْتا الَِّذي أَجلَنا أَجنلَغبٍض وعا ِببنضعب

ِدين ِفيها ِإلَّا ما شاَء اللَّه ِإنَّ ربك حِكيم عِليم خاِل
وكَذَِلك نولِّي بعض الظَّاِلِمني بعضا ِبما كَانوا يكِْسبونَ  )128(
يامعشر الِْجن والِْإنِس أَلَم يأِْتكُم رسلٌ ِمنكُم يقُصونَ  )129(

ياِتي وآي كُملَيلَى عا عنِهدذَا قَالُوا شه ِمكُموِلقَاَء ي كُموننِذر
أَنفُِسنا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وشِهدوا علَى أَنفُِسِهم أَنهم كَانوا 

 ى ِبظُلٍْم  )130(كَاِفِرينالْقُر ِلكهم كبر كُني أَنْ لَم ذَِلك
  )131(وأَهلُها غَاِفلُونَ 

  َألَم يْأِتكُمinsan الِْإنِس ve  وcin  الِْجنtopluluğu  معشَرEy يا
gelmedi mi?ٌلسر  resullerimizِمنْكُم  sizeونقُصي  okuyanكُملَيع  
İçinizdenاِتيآي  ayetlerimiو  ve ونِذري uyaran نَكُم siziِلقَاء  gelip 

çatacağı ileُِمكوي م gününüzünذَاه  buقَالُوا  Onlar derler نَاشَِهد 
şahitlik ederizلَىع  karşıَأنفُِسنَا  nefislerimizeمتْهغَرو  onları 

aldattıُاةيالْح  hayatıانْيالد  Dünyaو  ve واشَِهد şahitlik ettilerلَىع  
karşıَأنفُِسِهم  nefislerineمَأنَّه  gerçektenكَانُوا  olduklarına dair 
كَاِفِرين kâfir 

130) “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi 
okuyan ve sizi bu gününüzün gelip çatacağı ile uyaran 
resullerimiz gelmedi mi?” Onlar: “Biz nefislerimize karşı 
şahitlik ederiz.” derler. Dünya hayatı onları aldattı ve 
gerçekten kâfir olduklarına dair nefislerine karşı şahitlik 
ettiler. 

ذَِلك Bu şu sebepledir kiكُني لَم َأن  değildirكبر  Rabbinِلكهم  
helak ediciىالْقُر  ülkeleriِبظُلٍْم  zulmederekالُهَأهو  halkıغَاِفلُون  

habersiz iken 
131) Bu şu sebepledir ki, Rabbin halkı habersiz iken ülkeleri 
zulmederek helak edici değildir. 
(*)Geçen âyetler, her memleketin ileri gelenlerinin çoğunun nasıl inkâra 
sapıp peygamberleri yalan saydıkları açıklandı. Bilhassa cinlerin 
insanlardan çoğunu saptırmaya çalıştığı üzerinde durularak iki ayrı türden 
olan insanlarla cinlerin birbirlerinden inkâr ve sapıklık vadisinde nasıl 
yararlandıkları üzerinde duruldu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نفَم kimiِردي  isterseاللَّه  Allahههِديي َأن  hidayete erdirmek 
حشْري açarهردص  onun sinesiniلَاِمِللِْإس  İslam’aنمو  kimi de 
ِرديisterseِضلَّهي َأن  saptırmakهردْل صعجي  onun sinesiniقًايض  

daraltırاجرح  çıkıyorاكََأنَّم  gibiدعصي  sıkıp اِءمِفي الس göğeكَذَِلك  
işte böyleُلعجي  çökertirاللَّه  Allahسجالر  ricsلَىع  üzerine 

ْؤِمنُونلَا ي الَِّذين iman etmeyenlerin 
125) Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun sinesini 
İslam’a açar; kimi de saptırmak isterse onun sinesini göğe 
çıkıyor gibi sıkıp daraltır. Allah iman etmeyenlerin üzerine 
işte böyle rics çökertir. 
Rics, kendisinde hayır bulunmayan şey demektir. 312 

و Ve ذَاه işte bu daُاطِصر  yoludurكبر  Rabbininاتَِقيمسم  
dosdoğru قَد Muhakkakلْنَافَص  genişçe açıkladık bizاِتالْآي  

ayetleriٍمِلقَو  bir topluluk içinونذَّكَّري  iyice düşünen 
126) Ve işte bu da Rabbinin dosdoğru yoludur. Muhakkak 
biz iyice düşünen bir topluluk için ayetleri genişçe 
açıkladık.  

ملَه Onlar içinارد  yurdu vardırلَاِمالس  selametِعنْد  katında 
ِهمبر Rableriو  Ve وه Oمهِليو  kendilerinin velisidirا كَانُواِبم  

sebebiyleلُونمعي  yaptıkları 
127) Onlar için Rableri katında selamet yurdu vardır. Ve 
yaptıkları sebebiyle O kendilerinin velisidir. 
(*)Yukarıda geçen âyetler, küfrün sıkıcı, bunaltıcı, ümitsizliğe düşürücü 
olduğu belirtildi. Sonra insan aklına ve idrâkine seslenilerek Kur'ân'daki 
hakikatlere yönelmeleri uyarılıyor. 

و Ve موي o günشُرحي  bir araya toplayacakمه  onlarınاِميعج  
hepsiniاي  Ey شَرعم topluluğuالِْجن  cinقَد  Elbetteتُمتَكْثَراس  bir 

çoğunu kendinize uydurdunuzالِْإنِس ِمن  insanlardanقَاَلو  
diyecekماُؤهِليَأو  Onların dostları olanالِْإنِس ِمن  insanlarنَابر  

Rabbimizتَعتَماس  faydalandıنَاضعب  kimimizٍضعِبب  
kimimizdenو  ve لَغْنَاب ulaştıkلَنَاَأج  süreyeَلْتالَِّذي َأج  
belirlediğinلَنَا  bizim içinقَاَل  Buyuracak kiالنَّار  ateştirاكُمثْوم  

sizin barınağınızخَاِلِدين  ebedi kalacağınızاِفيه  içindeِإلَّا  
müstesnaا شَاءم  dilediğiاللَّه  Allah’ınِإن  Muhakkak kiكبر  

Rabbinِكيمح  Hakîm’dirِليمع  Alîm’dir 
128) Ve o gün onların hepsini bir araya toplayacak: “Ey cin 
topluluğu. Elbette insanlardan bir çoğunu kendinize 
uydurdunuz.” Onların dostları olan insanlar şöyle diyecek: 
“Rabbimiz, kimimiz kimimizden faydalandı ve bizim için 
belirlediğin süreye ulaştık.” Buyuracak ki: “Allah’ın 
dilediği müstesna sizin barınağınız içinde ebedi 
kalacağınız ateştir.” Muhakkak ki Rabbin Hakîm (güç 
yetiren)’dir, Alîm (bilici)’dir. 

و Veكَذَِلك  işte böyleلِّينُو  biz musallat ederiz ضعب kimine 
الظَّاِلِمين zalimlerinاضعب  kiminiاِبم  sebebiyleكَانُوا  oldukları 
ونكِْسبي kazanmakta 

129) Ve biz kazanmakta oldukları sebebiyle zalimlerin 
kimini kimine işte böyle musallat ederiz. 
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و Veلُواعج  yarattığıِللَِّه  Allah içinاِمم  O’nunِثرالْح َأ ِمنذَر  
ekin و ve اِمالَْأنْع hayvanlardanانَِصيب  bir pay ayırdılar daفَقَالُوا  

dedilerذَاه  Buِللَِّه  Allah’ınِمِهمعِبز  kendilerinin boş 
iddialarına göreذَاهو  bu daكَاِئنَاِلشُر  ortaklarımızındırا كَانفَم  

ait olanكَاِئِهمِلشُر  Ortaklarınaِصُل فَلَا ي ulaşmıyorِإلَى اللَِّه  
Allah’aا كَانمو  ait olan iseِللَِّه  Allah’aِصُلي وفَه  ulaşıyor ِإلَى 
كَاِئِهمشُر ortaklarınaاءس  kötüام  Neونكُمحي  hüküm veriyorlar 

136) Ve O’nun yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah için bir 
pay ayırdılar da kendilerinin boş iddialarına göre: “Bu 
Allah’ın, bu da ortaklarımızındır” dediler. Ortaklarına ait 
olan Allah’a ulaşmıyor, Allah’a ait olan ise ortaklarına 
ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. 
(*)Hem Allah'ın varlığına inanan hem de cinlerin, meleklerin ve ölmüş 
atalarının sembolleri olarak düşündükleri, bu sebeple de kendilerine 
şefaatçi olacaklarına inandıkları putları Allah'a ortak koşan Câhiliye 
Arapları ziraî ürünleriyle hayvanlarından bir pay Allah'a, bir pay da ilgi ve 
şefaatlerini umdukları aile veya kabile putlarına adarlar, Allah'a 
adadıklarını misafirlere, yoksullara, yetimlere vb. muhtaçlara harcarlar, 
putlara ayırdıklarını da onların önünde icra edilen âyinlerde ve putların 
bakımı gibi hizmetlerde kullanırlardı. 

كَذَِلكو Bunun gibiنيز  süslü göstermiştir kiِلكَِثيٍر  pek çoğuna 
شِْرِكينالْم ِمن müşriklerdenقَتَْل  öldürmeyiلَاِدِهمَأو  çocuklarını 

مكَاُؤهشُر kendi ortaklarıموهدرِلي  hem onları helak etsinler 
 لَو شَاء وdinlerini  ِدينَهمhem de  علَيِهمkarıştırsınlar وِليلِْبسوا

dileseydiاللَّه  Allahلُوها فَعم  bunu yapamazlardıفَذَر  başbaşa 
bırakمه  O halde sen onlarıونفْتَرا يمو  iftiraları ile 

137) Bunun gibi, müşriklerden pek çoğuna çocuklarını 
öldürmeyi kendi ortakları süslü göstermiştir ki hem onları 
helak etsinler hem de dinlerini karıştırsınlar. Allah dileseydi 
bunu yapamazlardı. O halde sen onları iftiraları ile başbaşa 
bırak. 
(*)Câhiliye Arapları'nın sapkınlıklarından biri de çocuklarını öldürme 
şeklindeki uygulamalarıdır; ortakları bunu onlara iyi bîr şey gibi 
göstermiştir. Klasik tefsirlerde bu âyet açıklanırken, bazı Araplar'in geçim 
sıkıntısı veya özellikle kabile savaşları yüzünden ileride esir düşüp câriye 
haline getirilip fuhuşa sevkedilebilir kaygısıyla kız çocuklarını diri diri 
toprağa gömerek öldürdükleri hatırlatılarak âyette bu acımasız geleneğe 
işaret edildiği belirtilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وِلكُلٍّ درجات ِمما عِملُوا وما ربك ِبغاِفٍل عما يعملُونَ 
)132(  ِلفختسيو كُمذِْهبأْ يشِة ِإنْ يمحذُو الر ِنيالْغ كبرو

يذُر ِمن أَكُما أَنشاُء كَمشا يم ِدكُمعب ِمن ِرينٍم آخِة قَو
)133(  ِجِزينعِبم متا أَنمونَ لَآٍت ودوعا تِإنَّ م)قُلْ  )134

 نونَ ملَمعت فواِملٌ فَسي عِإن ِتكُمكَانلَى ملُوا عمِم اعاقَوي
 ِللَِّه وجعلُوا )135(تكُونُ لَه عاِقبةُ الداِر ِإنه لَا يفِْلح الظَّاِلمونَ 

 ِمِهمعذَا ِللَِّه ِبزا فَقَالُوا هِصيباِم نعالْأَنِث ورالْح أَ ِمنا ذَرِمم
وهذَا ِلشركَاِئنا فَما كَانَ ِلشركَاِئِهم فَلَا يِصلُ ِإلَى اللَِّه وما 
كَانَ ِللَِّه فَهو يِصلُ ِإلَى شركَاِئِهم ساَء ما يحكُمونَ 

)136(  لَاِدِهملَ أَوقَت ِرِكنيشالْم ِلكَِثٍري ِمن نيز كَذَِلكو
شركَاؤهم ِليردوهم وِليلِْبسوا علَيِهم ِدينهم ولَو شاَء اللَّه ما 

  )137(فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ 
و Ve ٍِّلكُل herkes içinٌاتجرد  dereceler vardırاِمم  göreِملُواع  

yaptıklarınaامو  değildirكبر  Rabbinِبغَاِفٍل  gafilامع  onların 
لُونمعي yaptıklarından 

132) Ve herkes için yaptıklarına göre dereceler vardır; 
Rabbin onların yaptıklarından gafil değildir. 

و Veكبر  Rabbinالْغَِن ي Ğaniyy’dirذُو  sahibidirِةمحالر  
rahmetِإن  Şayetشَْأي  dilerseكُمذِْهبي  sizi giderirو  ve ْتَخِْلفسي 

yerinize getirirِدكُمعب ِمن  sizden sonraشَاءا يم  dilediğiniاكَم  
Tıpkıَأنشََأكُم  sizi yarattığı gibiِةيذُر ِمن  soyundanٍمقَو  bir 

kavminآخَِرين  başka 
133) Ve Rabbin Ğaniyy (çok zengin)’dir, rahmet sahibidir. 
Şayet dilerse sizi giderir ve sizden sonra yerinize dilediğini 
getirir. Tıpkı sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi. 

ِإن Muhakkakوندا تُوعم  size vaad edilenلَآٍت  kesinlikle 
gelecektirامو  değilsinizَأنْتُم  Sizِجِزينعِبم  aciz bırakacak 

134) Muhakkak size vaad edilen kesinlikle gelecektir. Siz 
aciz bırakacak değilsiniz. 

  علَىyapacağınızı yapın  اعملُواkavmim قَوِم Ey  ياDe ki قُْل
yettiğinceكَانَِتكُمم  gücünüz ِإنِّي Ben deاِمٌلع  yapıyorumَفوفَس  

yakındaونلَمتَع  bileceksinizنم  kiminلَه تَكُون  olacağınıُةاِقبع  
sonununاِرالد  Bu yurdunِإنَّه  Muhakkakلَا  eremezlerفِْلحي  
kurtuluşaونالظَّاِلم  zalimler 

135) De ki: “Ey kavmim gücünüz yettiğince yapacağınızı 
yapın. Ben de yapıyorum. Bu yurdun sonunun kimin 
olacağını yakında bileceksiniz! Muhakkak zalimler 
kurtuluşa eremezler.” 
(*)Geçen âyetler, inkarcıların, putperest müşriklerin tekrar dirilme, 
kıyamet ve hesapla ilgili inançlarının yanlışlığı ve sakatlığı belirtildi. Din 
ve Allah hakkında doğru bir bilgi taşımadıklarına dikkatler çekildi. 
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 ِمِهمعاُء ِبزشن نا ِإلَّا مهمطْعلَا ي رثٌ ِحجرحو امعِذِه أَنقَالُوا هو
امعأَنا وهورظُه تمرح امعأَنا وهلَياللَِّه ع مونَ اسذْكُرلَا ي 

وقَالُوا ما ِفي  )138(افِْتراًء علَيِه سيجِزيِهم ِبما كَانوا يفْترونَ 
بطُوِن هِذِه الْأَنعاِم خاِلصةٌ ِلذُكُوِرنا ومحرم علَى أَزواِجنا وِإنْ 

كَاُء سرِفيِه ش مةً فَهتيم كُني ِليمع ِكيمح هِإن مفَهصو ِزيِهمجي
قَد خِسر الَِّذين قَتلُوا أَولَادهم سفَها ِبغيِر ِعلٍْم وحرموا  )139(

 ِدينتهوا ما كَانملُّوا وض لَى اللَِّه قَداًء عافِْتر اللَّه مقَهزا رم
)140( نأَ جشالَِّذي أَن وهاٍت ووشرعم رغَياٍت ووشرعاٍت م

 رغَيا واِبهشتانَ ممالرونَ وتيالزو ِلفًا أُكُلُهتخم عرالزلَ وخالنو
متشاِبٍه كُلُوا ِمن ثَمِرِه ِإذَا أَثْمر وآتوا حقَّه يوم حصاِدِه ولَا 

وِمن الْأَنعاِم حمولَةً  )141(مسِرِفني تسِرفُوا ِإنه لَا يِحب الْ
 هطَاِن ِإنياِت الشطُووا خِبعتلَا تو اللَّه قَكُمزا را كُلُوا ِممشفَرو
 قَكُمزا را كُلُوا ِممشفَرولَةً وماِم حعالْأَن ِمنو ِبنيم ودع لَكُم

وا خِبعتلَا تو اللَّه ِبنيم ودع لَكُم هطَاِن ِإنياِت الش142(طُو(  
141) Ve asmalı ve asmasız bağları, tadları farklı hurmaları, 
ekinleri, hem birbirine benzeyen hem de benzemeyen 
zeytinleri, narları meydana getiren O’dur. Her biri meyve 
verdiği zaman meyvelerinden yiyin. Ve hasad günü de 
hakkını verin ve israf etmeyin. Muhakkak ki O (Allah), israf 
edenleri sevmez. 
Bu ayetin nüzulü ile ilgili olarak İbni Cerîr -Taberî, Ebul-Aliye'den şöyle 
dediğini rivayet etmektedir: İnsanlar zekâtın dışında bir şeyler veriyor 
idiler. Daha sonra bu konuda israfa yöneldiler. Bunun üzerine şu: "Ve 
israf etmeyin, çünkü O, israf edenleri sevmez" buyruğu nazil oldu. Yine 
ondan rivayete göre o şöyle demiştir: Hasat günü zekâtın dışında bir 
şeyler veriyorlardı. Daha sonra bu hususta birbirleriyle yarışmaya 
koyuldular ve israfa yöneldiler. Bunun üzerine Yüce Allah "Ve israf 
etmeyin, çünkü O, israf edenleri sevmez" buyurdu.155 

و Veاِمالَْأنْع ِمن  davarlardanًولَةمح  yük taşıyanıو  ve شًافَر 
döşek yapılanı daكُلُوا  yiyinُقَكزا رِمم م size verdiği rızıktan 

اللَّه Allah’ınو  ve والَا تَتَِّبع uymayınاِتخُطُو  adımlarınaطَاِنالشَّي  
şeytanınِإنَّه  çünkü oلَكُم  sizin içinودع  bir düşmandırِبينم  

sizin için  
142) Ve davarlardan yük taşıyanı ve döşek yapılanı da. 
Allah’ın size verdiği rızıktan yiyin ve şeytanın adımlarına 
uymayın çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. 
(*)Yukarıdaki âyetlerde bazı Câhiliye uygulamalarının hükümsüz olduğu 
belirtildikten sonra burada tekrar sûrenin asıl konusu olan itikadı 
meselelere dönülerek yeryüzünü türlü nimetlerle bezeyen yüce Allah'ın 
kudretinin sınırsızlığına ve buna işaret eden delillerin zenginliğine dikkat 
çekilmesi yanında; müşriklerin, yukarıda değinilen telakkilerinin aksine, 
sahiplerinin bu tür meyve, ekin ve hayvanların ürünlerinden ve genel 
olarak Allah'ın insanlar için yarattığı rızıklardan istifade etmenin temelde 
mubah olduğu, bu sebeple onlardan öncelikle kendilerinin yemeleri veya 
kullanmalarında bir sakınca bulunmadığı; bunun yanında, başkalarının da 
bu ürünlerde sadaka, nafaka, komşu hakkı gibi hakları olduğu 
belirtilmekte ve bu hakkın ödenmesi emredilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 

و Veقَالُوا  dediler kiِذِهه  Buامَأنْع  hayvanlarو  ve ٌثرح ekinler 
رِحج dokunulmazdırاهمطْعلَا ي  yiyemezِإلَّا  başkasıنَشَاء نم  

dilediğimiz kimselerdenِمِهمعِبز  O’na iftira etmek suretiyle 
امَأنْعو Bazı hayvanların daْتمرح  haram kılınmıştırاهورظُه  

sırtlarıو  Öyle امَأنْع hayvanlar da vardır kiونذْكُرلَا ي  
anmazlarماس  adınıَِّه الل Allah’ınاهلَيع  üzerlerineِهلَيع اءافِْتر  O, 

onlarınِزيِهمجيس  cezalandıracaktırاِبم  şeylerكَانُوا  sebebiyle 
ونفْتَري iftira ettikleri 

138) Ve dediler ki: “Bu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır. 
Onları dilediğimiz kimselerden başkası yiyemez. Bazı 
hayvanların da sırtları haram kılınmıştır.” Öyle hayvanlar 
da vardır ki –O’na iftira etmek suretiyle- üzerlerine Allah’ın 
adını anmazlar. O, onların iftira ettikleri şeyler sebebiyle 
cezalandıracaktır. 

و Veقَالُوا  dediler kiطُوِنا ِفي بم  karınlarında olanِذِهه  Bu 
 erkeklerimize aittir  ِلذُكُوِرنَاsadece  خَاِلصةhayvanlarınٌ الَْأنْعاِم
مرحمو haramdırاِجنَاولَى َأزع  kadınlarımıza iseو  Eğer كُني ِإن 

doğarsaًتَةيم  ölüمفَه  onlar daِفيِه  bunaكَاءشُر  ortaktırجيس ِزيِهم 
cezasını yakında verecektirمفَهصو  Onlara yakıştırmalarının 

ِإنَّه Muhakkak ki Oِكيمح  Hakîm’dirِليمع  Alîm’dir 
139) Ve dediler ki: “Bu hayvanların karınlarında olan 
sadece erkeklerimize aittir, kadınlarımıza ise haramdır. 
Eğer ölü doğarsa onlar da buna ortaktır.” Onlara 
yakıştırmalarının cezasını yakında verecektir. Muhakkak ki 
O, Hakîm’dir, Alîm’dir. 

قَد muhakkakخَِسر  hüsrana uğramışlardırقَتَلُوا الَِّذين  
öldürenlerمهلَادَأو  Çocuklarınıافَهس  akılsızcaِرِعلٍْم  ِبغَي 

bilgisizlik sebebiyleو  ve وامرح haram sayanlarمقَهزا رم  
O’nun rızkınıاللَّه  Allah’aاءافِْتر  iftira ederekلَى اللَِّهع  Allah’a 

قَد Elbette kiلُّواض  onlar sapmışو  ve ا كَانُوام 
bulamamışlardırتَِدينهم  doğru yolu da 

140) Çocuklarını bilgisizlik sebebiyle akılsızca öldürenler ve 
O’nun rızkını Allah’a iftira ederek haram sayanlar 
muhakkak hüsrana uğramışlardır. Elbette ki onlar sapmış 
ve doğru yolu da bulamamışlardır. 
(*)En'âm Sûresinde bilindiği gibi daha çok Tevhît (Allah'ın varlığı, 
birliği); Nübüvvet (peygamberliğin taşıdığı mâna ve son peygamberin 
gönderilmesi)nden amacın ne olduğu ve âhiret hayatı (öldükten sonra 
dirilip kalkmak, yıpranmayan yeni bir bedenle sonsuz hayata adım atmak) 
işlenmekte; Kaza ve Kader (Allah'ın ezelî ve ebedî ilmiyle olmuş olacak 
her olayı, vücuda gelecek her eşyayı önceden tesbit edip yazması ve sırası 
gelince bunların yazıldığı gibi gerçekleşeceği) haber verilmektedir 

و Veوه  O’durالَِّذي َأنْشََأ  meydana getirenنَّاٍتج  bağları 
 hurmaları  والنَّخَْلasmasız غَير معروشَاٍت ve  وasmalı معروشَاٍت
عرالزو ekinleriخْتَِلفًام  farklıُأكُلُه  tadlarıتُونيالزو  zeytinleri 
انمالرو narlarıاتَشَاِبهم  hem birbirine benzeyenتَشَاِبٍهم رغَيو  

hem de benzemeyenكُلُوا  Her biriِرثَم ِه ِمن meyve verdiğiِإذَا  
zamanرَأثْم  meyvelerinden yiyinو  Veآتُوا  verinقَّهح  hakkını 

موي günü deاِدِهصح  hasadو  veلَا  etmeyinِرفُواتُس  israf ِإنَّه 
Muhakkak ki Oِحبلَا ي  sevmezِرِفينسالْم  israf edenleri 
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 vahyolunanlar  ُأوِحيBana  ِفي ماbulamıyorum  لَا َأِجدDe ki قُْل
ِإلَي kılınmış امرحم haram لَىع kimseyeطَاِعٍم  bir yiyecekهمطْعي  

onları yiyecekِإلَّا  Ancak ًتَةيم كُوني َأن ölüَأو  veyaامد  kan 
 ki o gerçekten de  فَِإنَّهdomuz  ِخنِزيٍرeti  َأو لَحمakan مسفُوحا
سِرج murdardırَأو  yahutقًاِفس  bir fısk olmasıَُّأِهل  ses 

yükseltilerek kesilenlerِرِلغَي  müstesna اللَِّه Allah’tanِبِه  
başkası نفَم Her kim deطُراض  çaresiz mecbur kalırsa رغَي 

  فَِإنtaşkınlık etmemek üzere لَا عاٍد ve  وhaddi aşmamak باٍغ
muhakkakكبر  Rabbinغَفُور  Ğafûr’durِحيمر  Rahîm’dir 

145) De ki: “Bana vahyolunanlar arasında onları yiyecek 
olan kimseye haram kılınmış bir yiyecek bulamıyorum. 
Ancak ölü veya akan kan, domuz eti –ki o gerçekten de 
murdardır- yahut Allah’tan başkası adına ses yükseltilerek 
kesilenler bir fısk olması müstesna. Her kim de çaresiz, 
haddi aşmamak ve taşkınlık etmemek üzere mecbur kalırsa 
muhakkak Rabbin Ğafûr’dur, Rahîm’dir.” 
Cahiliye dönemi insanları bazı şeyleri haram, bazı şeyleri helâl kılıyorlardı. 
Bunun üzerine ayet nazil oldu.156 

و Veوااده لَى الَِّذينع  Yahudilere deنَامرح  haram kıldıkَّكُل  
hepsiniِذي ظُفٍُر  tırnaklı hayvanlarınقَرالْب ِمنو  Sığır ِ و ve الْغَنَِم 

koyununنَامرح  haram kıldıkِهملَيع  sırtlarına onlaraامهومشُح  
iç yağlarını da ِإلَّا ancak müstesnaْلَتما حم  yapışanامهورظُه  
bağırsaklarınaَأو  ya daْا الايوح karışanlarَأو  vayaَا اخْتَلَطم  

karışanlarظٍْمِبع  kemiğeذَِلك  işte bununlaنَايزج  cezalandırdık 
مه onlarıغِْيِهمِبب  Taşkınlık ettikleri içinِإنَّاو  Muhakkak 

اِدقُونلَص biz sadık olanlarız 
146) Ve Yahudilere de tırnaklı hayvanların hepsini haram 
kıldık. Sığır ve koyunun sırtlarına vaya ancak bağırsaklarına 
yapışan ya da kemiğe karışanlar müstesna iç yağlarını da 
onlara haram kıldık. Taşkınlık ettikleri için onları işte 
bununla cezalandırdık. Muhakkak biz sadık olanlarız. 
(*)Bir önceki âyette hangi hay vanlann etlerinin yenileceğine ilişkin genel 
hüküm belirtildikten sonra burada, azgınlık ve zulümleri sebebiyle sadece 
Yahudilere tırnaklı hayvanların etleriyle sığır ve koyunun iç yağlarının da 
haram kılındığı belirtilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةَ أَزاِنيِن ثَميِن قُلْ أَالذَّكَريِز اثْنعالْم ِمنِن ويأِْن اثْنالض اٍج ِمنو
حرم أَم الْأُنثَييِن أَما اشتملَت علَيِه أَرحام الْأُنثَييِن نبئُوِني ِبِعلٍْم 

 اِدِقنيص مقَِر) 143(ِإنْ كُنتالْب ِمنِن ويالِْإِبِل اثْن ِمنِن قُلْ وياثْن 
 ِن أَميالْأُنثَي امحِه أَرلَيع لَتمتا اشِن أَميالْأُنثَي أَم مرِن حيأَالذَّكَر
كُنتم شهداَء ِإذْ وصاكُم اللَّه ِبهذَا فَمن أَظْلَم ِممن افْترى علَى 

 ِإنَّ اللَّه لَا يهِدي الْقَوم اللَِّه كَِذبا ِليِضلَّ الناس ِبغيِر ِعلٍْم
 لَى  )144(الظَّاِلِمنيا عمرحم ِإلَي ا أُوِحيِفي م قُلْ لَا أَِجد

طَاِعٍم يطْعمه ِإلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم ِخِرتيٍر 
ِه ِبِه فَمن اضطُر غَير باٍغ ولَا فَِإنه ِرجس أَو ِفسقًا أُِهلَّ ِلغيِر اللَّ

 ِحيمر غَفُور كباٍد فَِإنَّ را  )145(عنمروا حاده لَى الَِّذينعو
كُلَّ ِذي ظُفٍُر وِمن الْبقَِر والْغنِم حرمنا علَيِهم شحومهما ِإلَّا ما 

 أَو ما اختلَطَ ِبعظٍْم ذَِلك جزيناهم حملَت ظُهورهما أَو الْحوايا
  )146(ِببغِيِهم وِإنا لَصاِدقُونَ 

  وِمن الْمعِزiki  اثْنَيِنkoyundan  ِمن الضْأِنeş  َأزواٍجSekiz ثَماِنيةَ
keçiden deِناثْنَي  ikiقُْل  De kiِنيَأالذَّكَر  erkeklerini miمرح  

haram kıldı?َأم  yoksaِنيالُْأنْثَي  dişilerini miاَأم  yahutْلَتاشْتَم  
barındırdıklarını mıِهلَيع  Onlarınامحَأر  rahimlerindeِنيالُْأنثَي  

bu iki dişininُئوِنينَب  bana haber verinِبِعلٍْم  bir ilimle ِإن 
iseniz كُنتُم kimselerاِدِقينص  Doğru 

143) Sekiz eş; koyundan iki, keçiden de iki. De ki: “Onların 
erkeklerini mi, yoksa dişilerini mi, yahut bu iki dişinin 
rahimlerinde barındırdıklarını mı haram kıldı? Doğru 
kimseler iseniz bana bir ilimle haber verin.” 

ِمنو Veالِْإِبِل  deveden deِن اثْنَي ikiقَِرالْب ِمنو  sığırdan daِناثْنَي  
ikiقُْل  De kiِنيَأالذَّكَر  erkeklerini miمرح  haram kıldı? َأم 

  علَيِهbarındırdıklarını mı  اشْتَملَتyahutْ  َأماdişilerini mi الُْأنثَييِن
Onlarınامحَأر  rahimlerindeِنيالُْأنثَي  bu iki dişininَأم  Yoksa 

كُنتُم miydiniz?اءدشُه  şahitِْإذ  zamanاكُمصو  size tavsiye ettiği 
اللَّه Allahذَاِبه  bunuنفَم  kim olabilir?َأظْلَم  daha zalimنِمم  

kimsedenىافْتَر  iftira edenلَى اللَِّهع  Allah’aاكَِذب  bir yalanı 
  ِإنBilgisizce  ِبغَيِر ِعلٍْمinsanları  النَّاسsaptırmak için ِليِضلَّ

Muhakkak kiاللَّه  Allahِديهلَا ي  hidayete erdirmezمالْقَو  
topluluğunuالظَّاِلِمين  zalimler 

144) Ve deveden de iki, sığırdan da iki. De ki: “Onların 
erkeklerini mi, dişilerini mi yahut bu iki dişinin 
rahimlerinde barındırdıklarını mı haram kıldı? Yoksa Allah 
bunu size tavsiye ettiği zaman şahit miydiniz? Bilgisizce 
insanları saptırmak için bir yalanı Allah’a iftira eden 
kimseden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki Allah 
zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.” 
Bu âyet-i kerimeler "Şu davarların karınlarında bulunan yavrular sadece 
erkeklerimize mahsus (ve onlara helâldir), kadınlanmıza haram 
kılınmıştır." diyen Mâlik ibn Avf ve arkadaşları hakkında inmiştir.313 
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 نع هأْسب درلَا يٍة واِسعٍة ومحذُو ر كُمبفَقُلْ ر وكفَِإنْ كَذَّب
 ِرِمنيجِم الْما  )147(الْقَوم اَء اللَّهش كُوا لَورأَش قُولُ الَِّذينيس

ك كَذَّب الَِّذين ِمن أَشركْنا ولَا آباؤنا ولَا حرمنا ِمن شيٍء كَذَِل
قَبِلِهم حتى ذَاقُوا بأْسنا قُلْ هلْ ِعندكُم ِمن ِعلٍْم فَتخِرجوه لَنا 

قُلْ فَِللَِّه  )148(ِإنْ تتِبعونَ ِإلَّا الظَّن وِإنْ أَنتم ِإلَّا تخرصونَ 
قُلْ هلُم  )149(جمِعني الْحجةُ الْباِلغةُ فَلَو شاَء لَهداكُم أَ

شهداَءكُم الَِّذين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذَا فَِإنْ شِهدوا فَلَا 
تشهد معهم ولَا تتِبع أَهواَء الَِّذين كَذَّبوا ِبآياِتنا والَِّذين لَا 

قُلْ تعالَوا أَتلُ ما  )150(لُونَ يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة وهم ِبربِهم يعِد
حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشِركُوا ِبِه شيئًا وِبالْواِلديِن ِإحسانا ولَا 
تقْتلُوا أَولَادكُم ِمن ِإملَاٍق نحن نرزقُكُم وِإياهم ولَا تقْربوا 

هِمن را ظَهم اِحشالْفَو مرالَِّتي ح فْسلُوا النقْتلَا تو طَنا بما و
  )151(اللَّه ِإلَّا ِبالْحق ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تعِقلُونَ 

 haram  حرمneleri  ماokuyayım  َأتُْلGelin  تَعالَواDe ki قُْل
kıldığınıكُمبر  Rabbinizinكُملَيع size لَّا تُشِْركُواَأ şirk koşmayınِبِه  

O’naًئاشَي  hiçbir şeyiِنياِلدِبالْوو  ana babayaانًاسِإح  iyilik edin 
 Yoksulluk  ِمن ِإملَاٍقçocuklarınızı  َأولَادكُمöldürmeyin ولَا تَقْتُلُوا

endişesiyleننَح  biz veririzقُكُمزنَر  onların da rızkınıماهِإيو  
çünkü sizin deوابلَا تَقْرو  yaklaşmayınَاِحشالْفَو  Çirkinliğin ام 

رظَه açığına daطَنا بما وِمنْه  gizlisine deلَا تَقْتُلُواو  öldürmeyin 
النَّفْس canıمرالَِّتي ح  haram kıldığıاللَّه  Allah’ınِإلَّا  ancak 

müstesnaْقِّ ِبالح hak ile olmasıذَِلكُم  işte bunlarاكُمصو  size 
tavsiyede bulunduğu şeylerdirِبِه  kendisiyleلَّكُملَع  umulur ki 

ِقلُونتَع akledersiniz 
151) De ki: “Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını 
okuyayım. O’na hiçbir şeyi şirk koşmayın, ana babaya iyilik 
edin. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin; 
çünkü sizin de onların da rızkını biz veririz. Çirkinliğin 
açığına da gizlisine de yaklaşmayın, Allah’ın haram kıldığı 
canı öldürmeyin –ancak hak ile olması müstesna- işte 
bunlar size kendisiyle tavsiyede bulunduğu şeylerdir, 
umulur ki akledersiniz. 
Câhiliye halkı zinanın açıktan yapılanını haram kabul eder, gizli yapılanını 
ise helâl görür; Açıktan yapılırsa bir alçaklıktır, gizli yapılırsa bir sakıncası 
yok." derlerdi. İşte bunun üzerine Allah Tealâ "Ahlâksızlıklara 
yaklaşmayın; açık olanına da gizli olanına da..." âyetini indirdi.157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فَِإن Şayetوككَذَّب  seni yalanlarlarsaفَقُْل  de kiكُمبر  Rabbinizذُو  
sahibidirٍةمحر  bir rahmetٍةاِسعو  genişدرلَا يو  geri çevrilmez 

هْأسب O’nun azabıِمالْقَو نع  topluluğundanِرِمينجالْم  
günahkârlar 

147) Şayet seni yalanlarlarsa de ki: “Rabbiniz geniş bir 
rahmet sahibidir. O’nun azabı günahkârlar topluluğundan 
geri çevrilmez.” 

  اللَّهdileseydi  لَو شَاءMüşrikler  الَِّذين َأشْركُواdiyecekler سيقُوُل
Allahكْنَاا َأشْرم  biz de şirk koşmazاُؤنَالَا آبو  atalarımız daو  

ve  نَالَامرح haram kılmazdıkٍءشَي ِمن  hiçbir şeyiكَذَِلك  işte 
böyleكَذَّب  yalanladılarِلِهمقَب ِمن الَِّذين  Onlardan öncekiler de 
 var  هْلDe ki  قُْلazabımızı  بْأسنَاtadıncaya  ذَاقُواkadar حتَّى
mı?كُمِعنْد  Yanınızdaِعلٍْم ِمن  bir bilgiلَنَا وهفَتُخِْرج  bize 

çıkarabileceğinizونتَتَِّبع ِإن  Siz uyuyorsunuzِإلَّا  ancakالظَّن  
zannaو  ve َأنْتُم ِإن sizِإلَّا  yalnızcaونصتَخْر  yalan 

söylüyorsunuz 
148) Müşrikler: “Allah dileseydi biz de atalarımız da şirk 
koşmaz ve hiçbir şeyi haram kılmazdık.” diyecekler. 
Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle 
yalanladılar. De ki: “Yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir 
bilgi var mı? Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve siz yalnızca 
yalan söylüyorsunuz.” 
(*)Elbette evrende bütün olup bitenler, Allah'ın hür ve mutlak iradesiyle 
koymuş olduğu kanunlar çerçevesinde işlemektedir. İnsanın, kendi irade 
ve aklını kullanarak doğru ve yanlış olanı birbirinden ayırması, doğruyu 
seçme imkânına sahip olması da aynı kanunun bir parçasıdır. Bu sebeple 
inkarcıların kendi kötülüklerini Allah'ın irade ve meşîetine yüklemeye 
kalkışarak kendilerini mazur göstermeleri, O'nun azabını gerektirecek bir 
suçtur. Nitekim âyetin devamı da, müşriklerin bu istidlallerinin, ilmî bir 
değer taşımayıp sadece bir zan ve kuruntudan ibaret olduğunu 
göstermektedir. 

 Şayet  فَلَوApaçık  الْباِلغَةdelilُ  الْحجةAllah’ındırُ  فَِللَِّهDe ki قُْل
شَاء dileseydiاكُمدلَه  hidayete erdirirdiِعينمَأج  hepinizi 

149) De ki: “Apaçık delil Allah’ındır. Şayet dileseydi 
hepinizi hidayete erdirirdi.” 

 şahitlik  الَِّذين يشْهدونşahitlerinizi  شُهداءكُمgetirin  هلُمDe ki قُْل
edecekَأن  diyeاللَّه  Allahمرح  haram kıldıذَاه  bunuفَِإن  Eğer 
 sen عهممşahitlik   تَشْهدetme  فَلَاonlar şahitlik ederlerse شَِهدوا

onlarla birlikte لَا تَتَِّبعو uyma kiاءوَأه  arzularınaواكَذَّب الَِّذين  
yalanlayanlarınاِتنَاِبآي  Ayetlerimiziو  ve ْؤِمنُونلَا ي الَِّذين iman 

etmeyenlerinِةِبالْآِخر  ahireteمهو  onlarِهمبِبر  Rablerineِدلُونعي  
eş tutmaktadırlar 

150) De ki: “Allah bunu haram kıldı diye şahitlik edecek 
şahitlerinizi getirin.” Eğer onlar şahitlik ederlerse sen 
onlarla birlikte şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların 
ve ahirete iman etmeyenlerin arzularına uyma ki onlar 
Rablerine eş tutmaktadırlar. 
(*)Müşrikler, haram olduğunu ileri sürdükleri şeylerden herhangi biri için 
"Allah şunu yasak etti" diyebilecek herhangi bir tanık gösteremezler; tanık 
diye ortaya çıkardıklarına da asla itibar edilemez. Eşyada asıl olan 
mubahlıktır; eğer bir şeyin haram olduğu ileri sürülüyorsa bunun Allah 
tarafından haram kılındığının kanıtlanması gerekir. Burada, müşriklerin, 
daha önceki âyetlerde belirtilen bazı hayvanlarla ilgili hüküm ve 
kanaatlerinin asılsız olduğu, bunların Allah'ın hükümleri olmadığı 
belirtilmektedir. 
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ثُم Sonraنَاآتَي  biz verdikىوسم  Musa’yaالِْكتَاب  Kitabıاامتَم  
tamamlamakلَىع  üzereنسالَِّذي َأح  iyi davrananlara nimetimi 

و ve تَفِْصيلًاayrı ayrı açıklamakِِّلكُل  herٍءشَي  şeyiىدهو  bir 
hidayetو  ve ًةمحر rahmet olanملَّهلَع  Umulur kiِبِلقَاِء  

kavuşacaklarınaِهمبر  Rablerineْؤِمنُوني  iman ederler 
154) Sonra biz Musa’ya, iyi davrananlara nimetimi 
tamamlamak ve her şeyi ayrı ayrı açıklamak üzere bir 
hidayet ve rahmet olan Kitabı verdik. Umulur ki Rablerine 
kavuşacaklarına iman ederler. 

و Ve ذَاه işte bu daِكتَاب  bir kitaptırلْنَاهَأنز  indirdiğimizكاربم  
mübarekوهفَاتَِّبع  O halde ona uyunو  ve اتَّقُوا sakının kiلَّكُملَع  

olunasınızونمحتُر  merhamet 
155) Ve işte bu da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. O 
halde ona uyun ve sakının ki merhamet olunasınız. 
(*)Müşrikler, bir önceki âyette "Allah'ın yolu" diye nitelenen İslâm'ı 
reddettikleri için 154. âyette Hz. Musa'ya Tevrat'ın indirildiği belirtildikten 
sonra 155. âyette Kur'an'ın da Allah tarafından indirilmiş kutsal bir kitap 
olduğu hatırlatılmaktadır. Nitekim yine bu sûrede başka bir vesileyle böyle 
bir hatırlatmada daha bulunulmuştu. 

 علَى kitap  الِْكتَابindirildi  ِإنَّما ُأنِزَلdemeyesiniz ن تَقُولُواَأ
 ِإن كُنَّا ve  وBizden önce  ِمن قَبِلنَاyalnız iki topluluğa طَاِئفَتَيِن

biz onlarınِتِهماسِدر نع  öğrendiklerindenلَغَاِفِلين  habersizdik 
156) “Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi ve biz 
onların öğrendiklerinden habersizdik” demeyesiniz. 

َأو Ayrıcaتَقُولُوا  demeyesiniz diye işte sizeَأنَّا لَو  muhakkak 
  َأهدىdaha fazla  لَكُنَّاkitap  الِْكتَابBize de  علَينَاindirilseydi ُأنِزَل

doğru yolda olurdukمِمنْه  onlardanفَقَد  işte sizeكُماءج  
gelmiştirٌنَةيب  apaçık bir belgeكُمبر ِمن  Rabbinizdenىدهو  bir 

hidayetو  ve ٌةمحر rahmetنفَم  kim olabilir?َأظْلَم  daha zalim 
كَذَّب نِمم yalanlayanاِتِبآي  ayetleriniاللَِّه  Allah’ınو  ve َفدص 

yüz çevirendenانْهع  onlardanِزينَجس  yakında 
cezalandırılacağızِدفُونصي الَِّذين  yüz çevirenleriاِتنَاآي نع  

Ayetlerimizdenوءس  çok kötüذَاِبالْع  bir azaplaا كَانُواِبم  
sebebiyleِدفُونصي  yüz çevirmeleri 

157) Ayrıca: “Bize de kitap indirilseydi muhakkak onlardan 
daha fazla doğru yolda olurduk.” demeyesiniz diye işte size 
Rabbinizden apaçık bir belge, bir hidayet ve rahmet 
gelmiştir. Allah’ın ayetlerini yalanlayan ve onlardan yüz 
çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz 
çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle yakında çok kötü bir 
azapla cezalandırılacağız. 
(*)Bir önceki âyette Kur'an'ın Allah katından indirilmiş bereketli ve hayırlı 
bir kitap olduğu belirtildikten sonra bu âyetlerde de onun indiriliş 
gerekçelerinden ikisi zikredilmektedir. Bu âyetlerden anlaşıldığına göre 
müşrikler Tevrat ve İncil'in Allah kelâmı olduğuna inanıyor, ancak o 
günkü şartların el vermemesi, özellikle dillerinin farklı olması sebebiyle bu 
kitaplardan yararlanamadıklarını söyleyerek güya bundan üzüntü 
duyuyorlardı; ayrıca onlar, Yahudilerle Hıristiyanlann din konusundaki 
gevşekliklerini de biliyor ve eğer kendilerine bir kitap gelecek olsa 
onlardan daha kararlı bir şekilde doğru yolda yaşayacaklarını ileri 
sürüyorlardı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هدلُغَ أَشبى يتح نسأَح ِتيِم ِإلَّا ِبالَِّتي ِهيالَ الْيوا مبقْرلَا تو
وأَوفُوا الْكَيلَ والِْميزانَ ِبالِْقسِط لَا نكَلِّف نفْسا ِإلَّا وسعها 

ربى وِبعهِد اللَِّه أَوفُوا ذَِلكُم وِإذَا قُلْتم فَاعِدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُ
وأَنَّ هذَا ِصراِطي مستِقيما  )152(وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 اكُمصو ِبيِلِه ذَِلكُمس نع ِبكُم قفَرلَ فَتبوا السِبعتلَا تو وهِبعفَات
ثُم آتينا موسى الِْكتاب تماما علَى  )153(ِبِه لَعلَّكُم تتقُونَ 

الَِّذي أَحسن وتفِْصيلًا ِلكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً لَعلَّهم ِبِلقَاِء 
وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك فَاتِبعوه واتقُوا  )154(ربِهم يؤِمنونَ 

أَنْ تقُولُوا ِإنما أُنِزلَ الِْكتاب علَى  )155(لَعلَّكُم ترحمونَ 
 اِفِلنيلَغ ِتِهماسِدر نا عِإنْ كُنا وِلنقَب ِن ِمني156(طَاِئفَت(  أَو

 اَءكُمج فَقَد مهى ِمندا أَهلَكُن ابا الِْكتنلَيا أُنِزلَ عأَن قُولُوا لَوت
و كُمبر ةٌ ِمننياِت بِبآي كَذَّب نِمم أَظْلَم نةٌ فَممحرى وده

اللَِّه وصدف عنها سنجِزي الَِّذين يصِدفُونَ عن آياِتنا سوَء 
  )157(الْعذَاِب ِبما كَانوا يصِدفُونَ 

و Veوابلَا تَقْر  yaklaşmayınاَلم  malınaِتيِمالْي  yetiminِإلَّا  Ancak 
müstesnaِبالَِّتي  bir şekildeِهي  olmasıنسَأح  en güzel تَّىح 

kadarَلُغبي  erişinceyeهَأشُد  rüşdüneفُواَأوو  tam yapınَلالْكَي  
Ölçüyüو  ve انالِْميز tartıyıِطِبالِْقس  adaletleُلَا نُكَلِّف  Biz 

yüklemeyiz انَفْس hiçbir nefse ِإلَّا başkasınıاهعسو  gücünün 
yettiğindenِإذَاو  zamanقُلْتُم  Konuştuğunuzِدلُوافَاع  adaletli 

olunلَوو  olsaىبذَا قُر كَان  akrabanız daِدهِبعو  ahdineاللَِّه  
Allah’ınفُواَأو  vefa gösterinذَِلكُم  İşte bunlarاكُمصو  size 

tavsiyede bulunduğu şeylerdirِبِه  kendisiyleلَّكُملَع  Umulur ki 
ونتَذَكَّر düşünürsünüz 

152) Ve yetimin malına yaklaşmayın. Ancak rüşdüne 
erişinceye kadar en güzel bir şekilde olması müstesna. 
Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz hiçbir nefse 
gücünün yettiğinden başkasını yüklemeyiz. Konuştuğunuz 
zaman –akrabanız da olsa- adaletli olun, Allah’ın ahdine 
vefa gösterin. İşte bunlar size kendisiyle tavsiyede 
bulunduğu şeylerdir. Umulur ki düşünürsünüz.” 

َأنو Muhakkak kiذَاه  budurاِطيِصر  benim yolumتَِقيمسا م 
dosdoğruوهفَاتَِّبع  o halde ona uyunوالَا تَتَِّبعو  uymayınَلبالس  

yollaraَقفَتَفَر  ayıracakِبكُم  siziِبيِلِهس نع  O’nun yolundanذَِلكُم  
İşte buاكُمصو  size tavsiyede bulunulan şeydirِبِه  kendisiyle 

لَّكُملَع Umulur kiتَتَّقُو ن sakınırsınız 
153) Muhakkak ki benim dosdoğru yolum budur; o halde 
ona uyun; sizi O’nun yolundan ayıracak yollara uymayın. 
İşte bu size kendisiyle tavsiyede bulunulan şeydir. Umulur 
ki sakınırsınız. 
Hz.Peygamber (a.s) helak edici yedi şeyden sakının:1-Allah'a ortak 
koşmak. 2-Sihir (ve büyücülük gibi gözboyayan, aldatıp oyalayan şeylerle 
meşgul olmak.) 3-Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymak. 4-Yetim 
malı yemek. 5- Savaş alanından kaçmak. 6-Faiz yemek. 7-İffetli, namuslu, 
suçtan beri, mü'mine kadınlara zina isnat etmek314 
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ه ضعب أِْتيي أَو كبر أِْتيي لَاِئكَةُ أَوالْم مهأِْتيونَ ِإلَّا أَنْ تنظُرلْ ي
 ا لَمهانا ِإميفْسن نفَعلَا ي كباِت رآي ضعأِْتي بي موي كباِت رآي

انتِظروا ِإنا تكُن آمنت ِمن قَبلُ أَو كَسبت ِفي ِإمياِنها خيرا قُلْ 
ِإنَّ الَِّذين فَرقُوا ِدينهم وكَانوا ِشيعا لَست  )158(منتِظرونَ 

ِمنهم ِفي شيٍء ِإنما أَمرهم ِإلَى اللَِّه ثُم ينبئُهم ِبما كَانوا يفْعلُونَ 
ومن جاَء ِبالسيئَِة فَلَا من جاَء ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثَاِلها  )159(

قُلْ ِإنِني هداِني ربي  )160(يجزى ِإلَّا ِمثْلَها وهم لَا يظْلَمونَ 
 ا كَانَ ِمنمِنيفًا وح اِهيمرا ِملَّةَ ِإبما ِقيِقيٍم ِدينتساٍط مِإلَى ِصر

 ِرِكنيشِكي )161(الْمسنلَاِتي واِتي ِللَِّه قُلْ ِإنَّ صمماي ويحمو 
 الَِمنيالْع بلُ  )162(را أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريكلَا ش

 ِلِمنيسٍء  )163(الْميكُلِّ ش بر وها وبِغي راللَِّه أَب رقُلْ أَغَي
رةٌ ِوزر أُخرى ثُم ولَا تكِْسب كُلُّ نفٍْس ِإلَّا علَيها ولَا تِزر واِز

) 164(ِإلَى ربكُم مرِجعكُم فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ 
وهو الَِّذي جعلَكُم خلَاِئف الْأَرِض ورفَع بعضكُم فَوق بعٍض 

 ِريعس كبِإنَّ ر اكُما آتِفي م كُملُوباٍت ِليجرد هِإنالِْعقَاِب و
 ِحيمر فُور165(لَغ(  

163) “O’nun hiçbir ortağı yoktur, ben böyle emrolundum ve 
ben müslümanların ilkiyim.” 

 bir rab mi  ربا?arayayım  َأبِغيAllah  اللَِّهbaşka َأغَيرDe ki قُْل
وهو Oبر  Rabbi ikenِّكُل  herٍءشَي  şeyin لَا تَكِْسبو kazanırُّكُل  

Her bir نَفٍْس nefisِإلَّا  ancakاهلَيع  kendi aleyhineلَا تَِزرو  
yüklenmezٌةاِزرو  günahınıرِوز  Günahkâr olanىُأخْر  
başkasınınثُم  Sonraِإلَى  كُمبر ancak Rabbinizedirكُمِجعرم  

dönüşünüzُئكُمنَبفَي  haber verecektirاِبم  şeyleriكُنتُم  sizeِفيِه  O 
تَخْتَِلفُون anlaşmazlığa düştüğünüz 

164) De ki: “O, Allah her şeyin Rabbi iken ben Allah’tan 
başka bir rab mi arayayım? Her bir nefis ancak kendi 
aleyhine kazanır. Günahkâr olan, başkasının günahını 
yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size 
anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir.”   

و Veوه  O’durلَكُمعالَِّذي ج  sizi yapanَخَلَاِئف  halifeleriِضالَْأر  
yeryüzününو  ve فَعر üstün kılanكُمضعب  kiminizeَقفَو   

yüksekعٍض ب kiminiziاٍتجرد  derecelerleكُملُوبِلي  sizi denemek 
içinا آتَاكُمِفي م  size verdikleriyleِإن  Muhakkak kiكبر  Rabbin 
ِريعس çok çabuk olandırالِْعقَاِب  cezalandırmasıِإنَّهو  

Muhakkak ki O elbetteلَغَفُور  Ğafûr’durِحيمر  Rahîm’dir 
165) Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve size verdikleriyle 
sizi denemek için kiminizi kiminize yüksek derecelerle 
üstün kılan O’dur. Muhakkak ki Rabbin cezalandırması çok 
çabuk olandır. Muhakkak ki O, elbette Ğafûr’dur, 
Rahîm’dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َأنancak kendilerine   ِإلَّا?bekliyorlar  ينظُرونgelmesini mi هْل
مهتَْأِتي Onlar gelmesiniُلَاِئكَةالْم  meleklerinَأو  veyaْأِتيي 

gelmesiniكبر  Rabbininَأو ya daْأِتيي gelmesini ضعب bir 
kısmınınاِت آي ayetlerindenكبر  Rabbininموي  günْأِتيي  

geldiğiضعب  bir kısmıاِتآي  ayetlerindenكبر  Rabbininنفَعلَا ي  
fayda vermezانَفْس  kimseyeاانُهِإيم  imanıتَكُن لَم  etmemişْنَتآم  

iman ُلقَب ِمن daha önceَأو  veyaْتبكَس  kazanmamış olan  ِفي
  ِإنَّاBekleyin  انتَِظرواDe ki  قُْلbir hayır  خَيراimanında ِإيماِنها

elbette biz deوننتَِظرم  beklemekteyiz 
158) Onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya 
Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin ayetlerinden bir 
kısmının gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden 
bir kısmı geldiği gün daha önce iman etmemiş veya 
imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye imanı fayda 
vermez. De ki: “Bekleyin, elbette biz de beklemekteyiz.” 

ِإن Gerçekten deقُوافَر الَِّذين  parça parça edipِد مينَه dinlerini 
  ِمنْهمsen değilsin لَستَ gruplara ayrılanlar  ِشيعاvar ya وكَانُوا

onlardanٍءِفي شَي  hiçbir şeydeاِإنَّم  ancakرَأم  işi مه Onların 
 onlara haber verecektir ينَبُئهمSonra   ثُمAllah’a  اللَِّهaittir ِإلَى

 yaptıklarını  يفْعلُونO اِبما كَانُو
159) Gerçekten de dinlerini parça parça edip gruplara 
ayrılanlar var ya, sen hiçbir şeyde onlardan değilsin. 
Onların işi ancak Allah’a aittir. Sonra O, yaptıklarını onlara 
haber verecektir. 

نم Her kimاءج  gelirseَنسِة ِبالْح iyilikleفَلَه  onun kendisine 
شْرع onاثَاِلهَأم  misli vardırنمو  Her kim deاءج  gelirseَئِةيِبالس  

bir kötülükleىزجفَلَا ي  cezalandırılırِإلَّا  ancakاِمثْلَه  onun 
misli ileو  ve مه onlarونظْلَملَا ي  zulmolunmazlar 

160) Her kim iyilikle gelirse kendisine onun on misli vardır. 
Her kim de bir kötülükle gelirse ancak onun misli ile 
cezalandırılır ve onlar zulmolunmazlar. 

 ِإلَى Rabbim  ربيiletti  هداِنيMuhakkak ki beni  ِإنَِّنيDe ki قُْل
 ayakta duran  ِقيماbir dine  ِدينًاdosdoğru  مستَِقيٍمbir yola ِصراٍط
  وماhanif  حِنيفًاİbrahim’in  ِإبراِهيمmilleti olan dinine ِملَّةَ

olmadıكَان  Oشِْرِكينالْم ِمن  müşriklerden 
161) De ki: “Muhakkak ki Rabbim beni dosdoğru bir yola, 
dimdik ayakta duran bir dine, İbrahim’in milleti olan hanif 
dinine iletti. O müşriklerden olmadı.” 

  ونُسِكيbenim namazım  صلَاِتيMuhakkak ki  ِإنDe ki قُْل
kurbanımاييحمو  hayatımو  ve اِتيمم ölümümِللَِّه  Allah 

içindirبر  Rabbi olanالَِمينالْع  alemlerin 
162) De ki: “Muhakkak ki benim namazım, kurbanım, 
(ibadetlerim,) hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan 
Allah içindir.” 

لَا شَِريك hiçbir ortağı yokturلَه  O’nunِبذَِلكو  ben böyleُتُأِمر  
emrolundumو  ve َأنَا benُلَأو  ilkiyimِلِمينسالْم  

müslümanların 
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و Ve كَم niceٍةيقَر ِمن  yurtlarıالَكْنَاهَأه  biz helak etmişizdir ki 
 ya da َأوgeceleyin   بياتًاazabımız  بْأسنَاonlara geliverdi فَجاءها

مه onlarقَاِئلُون  gündüz uyurlarken 
4) Ve biz nice yurtları helak etmişizdir ki, geceleyin ya da 
onlar gündüz uyurlarken azabımız onlara geliverdi. 

  جاءهمzaman  ِإذonlarınْ همyalvarışları  فَما كَان دعوا
kendilerine geldiğiنَاْأسب  Azabımızِإلَّا  ancakَأن  olmuşturقَالُوا  

demeleriِإنَّا  gerçekten deكُنَّا  Bizظَاِلِمين  zalimlermişiz 
5) Azabımız kendilerine geldiği zaman onların yalvarışları 
ancak: “Biz gerçekten de zalimlermişiz” demeleri olmuştur. 

َألَنفَلَنَس Andolsun soracağızِسَلُأر الَِّذين  Resul 
gönderdiklerimize de ِهمِإلَي kendilerine و ve َألَنلَنَس soracağız 

ِلينسرالْم gönderilen Resullere de 
6) Andolsun kendilerine Resul gönderdiklerimize de 
soracağız ve gönderilen Resullere de soracağız. 

نفَلَنَقُص Andolsun anlatacağızِهملَيع  onlaraِبِعلٍْم  ilimleو  Ve ام 
değilizكُنَّا  Bizغَاِئِبين  gaibler 

7) Andolsun onlara ilimle anlatacağız. Ve biz gaibler 
değiliz. 
Gaib, yani, onların amellerine tanık kimseleriz.158 

و Ve نزالْو tartıِئٍذموي  o günُّقالْح  haktırنفَم  var yaْثَقُلَت  ağır 
gelenlerاِزينُهوم  Tartılarıلَِئكفَُأو  işteمه  onlarوفِْلحالْم ن 

kurtuluşa erenlerdir 
8) Ve o gün tartı haktır. Tartıları ağır gelenler var ya; işte 
onlar kurtuluşa erenlerdir. 

و Ve نم kimin deْخَفَّت  hafif gelirseاِزينُهوم  tartısıلَِئكفَُأو  işte 
الَِّذين onlarواخَِسر  hüsrana uğratanlardırمهَأنفُس  nefislerini اِبم 

  zulmettikleri için يظِْلمونayetlerimize  كَانُوا ِبآياِتنَا
9) Ve kimin de tartısı hafif gelirse işte onlar ayetlerimize 
zulmettikleri için nefislerini hüsrana uğratanlardır. 

لَقَدو Andolsunكَّنَّاكُمم  sizi yerleştirdikِض ِفي الَْأر yeryüzündeو  
ve لْنَاعج yarattıkلَكُم  sizeاِفيه  oradaَاِيشعم  pek çok geçimlik 
 şükrediyorsunuz  تَشْكُرونNe kadar da  ماaz قَِليلًا

10) Andolsun sizi yeryüzünde yerleştirdik ve size orada pek 
çok geçimlik yarattık... Ne kadar da az şükrediyorsunuz. 

لَقَدو Andolsunخَلَقْنَاكُم  sizi yarattıkثُم  sonra daنَاكُمروص  size 
şekil verdikثُم  Sonraقُلْنَا  dedikلَاِئكَِةِللْم  meleklereوادجاس  secde 

edinمِلآد  Adem’eوادجفَس  Onlar hemen secde ettilerِإلَّا  
müstesnaِليسِإب  İblisكُني لَم  olmadıاِجِدينالس ِمن  o secde 

edenlerden 
11) Andolsun sizi yarattık sonra da size şekil verdik. Sonra 
meleklere: “Adem’e secde edin” dedik. Onlar hemen secde 
ettiler. İblis müstesna; o secde edenlerden olmadı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )7(سورة األعراف 
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم

ِكتاب أُنِزلَ ِإلَيك فَلَا يكُن ِفي صدِرك حرج ِمنه  )1(املص 
 ِمِننيؤى ِللْمِذكْرِبِه و نِذر2(ِلت(  كُمبر ِمن كُمِزلَ ِإلَيا أُنوا مِبعات

وكَم ِمن قَريٍة  )3(أَوِلياَء قَِليلًا ما تذَكَّرونَ ولَا تتِبعوا ِمن دوِنِه 
فَما كَانَ  )4(أَهلَكْناها فَجاَءها بأْسنا بياتا أَو هم قَاِئلُونَ 

 ا ظَاِلِمنيا كُنا ِإلَّا أَنْ قَالُوا ِإننأْسب ماَءهِإذْ ج ماهوعد
)5( الَِّذين أَلَنسفَلَن ِلنيسرالْم أَلَنسلَنو ِهمِسلَ ِإلَيأُر 
)6(  ا غَاِئِبنيا كُنمِبِعلٍْم و ِهملَيع نقُصفَلَن)ِئٍذ  )7مونُ يزالْوو

ومن  )8(الْحق فَمن ثَقُلَت مواِزينه فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
لَِئكفَأُو هاِزينوم فَّتا خاِتنوا ِبآيا كَانِبم مهوا أَنفُسِسرخ الَِّذين 

ولَقَد مكَّناكُم ِفي الْأَرِض وجعلْنا لَكُم ِفيها  )9(يظِْلمونَ 
ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم  )10(معاِيش قَِليلًا ما تشكُرونَ 

جلَاِئكَِة اسا ِللْمقُلْن ثُم ِمن كُني لَم ِليسوا ِإلَّا ِإبدجفَس موا ِلآدد
 اِجِدين11(الس(  

7 A’RAF SURESİ 
Kur’an-ı Kerimin 7. suresi. A'râf sûresidir. Müfessirlerin 
çoğuna göre : 206 âyet, 3325 kelime ve 14010 harftir. 
Mekke'de inmiş olup, 46. ve 48. âyetlerde A'râf'ta yani 
cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde 
bulunan insanlardan söz edildiği için sûreye bu ad 
verilmiştir. Ayrıca son nebîye kadar gelip geçen 
peygamberlerden birkaçının kıssasını anlatarak örnekler 
sergiler. Sonra da insanın çamurdan yaratıldığından 
bahseder ve böylece yegane yaratıcı kudretin yüceliğini çok 
duyarlı bir anlatımla, gönül ve kafalara işler.  

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 sad  صmim  مlam  لElif ا
1) Elif, lam, mim, sad. 

ِكتَاب Kitapُأنِزَل  indirildi kiكِإلَي  sanaكُنفَلَا ي  gelmeden ِفي 
ِركدص kalbineجرح  bir sıkıntıِمنْه  ondanِلتُنِذر  uyarasınِبِه  

onunlaو  ve ىِذكْر öğüt veresinْؤِمِنينِللْم  mü’minlere   
2) Kitap sana indirildi ki ondan dolayı kalbine bir sıkıntı 
gelmeden onunla uyarasın ve mü’minlere öğüt veresin. 

 Rabbinizden  ِمن ربكُمsize  ِإلَيكُمindirilene  ما ُأنِْزَلuyun اتَِّبعوا
 az  قَِليلًاvelilere  َأوِلياءO’ndan başka  ِمن دوِنِهuymayın ولَا تَتَِّبعوا

 öğüt alıyorsunuz  تَذَكَّرونNe kadar da ما
3) Rabbinizden size indirilene uyun. O’ndan başka velilere 
uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. 
(*)Kur'an-ı Kerimde Tezekkür ve Tefekkürle ilgili birçok ayet nazil 
olmuştur. Düşünmeden hareket edenler ayıplanmıştır. Kafirler Allah'ın 
verdiği akıl ve dil ile Allah'ı ve kitabını inkara yöneliyorlar. İşte bu en 
büyük düşüncesizliktir.  
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 منعك أَلَّا تسجد ِإذْ أَمرتك قَالَ أَنا خير ِمنه خلَقْتِني ِمن قَالَ ما
قَالَ فَاهِبطْ ِمنها فَما يكُونُ لَك أَنْ  )12(ناٍر وخلَقْته ِمن ِطٍني 

 اِغِرينالص ِمن كِإن جرا فَاخِفيه ركَبتِني ِإلَى  )13(تقَالَ أَنِظر
وثُونَ يعب14(ِم ي(  نظَِرينالْم ِمن كقَالَ ِإن)ا  )15قَالَ فَِبم

 ِقيمتسالْم اطَكِصر منَّ لَهدِني لَأَقْعتي16(أَغْو(  ِمن مهنلَآِتي ثُم
 ِجدلَا تو اِئِلِهممش نعو اِنِهممأَي نعو لِْفِهمخ ِمنو ِديِهمِن أَييب

قَالَ اخرج ِمنها مذُْءوما مدحورا لَمن  )17(كْثَرهم شاِكِرين أَ
 ِعنيمأَج كُمِمن منهلَأَنَّ جلَأَم مهِمن كِبع18(ت(  كُناس ماآديو

أَنت وزوجك الْجنةَ فَكُلَا ِمن حيثُ ِشئْتما ولَا تقْربا هِذِه 
رجالش الظَّاِلِمني ا ِمنكُونطَانُ  )19(ةَ فَتيا الشملَه سوسفَو

ِليبِدي لَهما ما ووِري عنهما ِمن سوآِتِهما وقَالَ ما نهاكُما 
 ا ِمنكُونت ِن أَولَكَيا مكُونِة ِإلَّا أَنْ ترجِذِه الشه نا عكُمبر

 اِلِدين20(الْخ(  اِصِحنيالن ا لَِمني لَكُما ِإنمهمقَاسو
فَدلَّاهما ِبغروٍر فَلَما ذَاقَا الشجرةَ بدت لَهما سوآتهما  )21(

 ا أَلَممهبا رماهادنِة ونِق الْجرو ا ِمنِهملَيِصفَاِن عخطَِفقَا يو
شجرِة وأَقُلْ لَكُما ِإنَّ الشيطَانَ لَكُما عدو أَنهكُما عن ِتلْكُما ال

 ِبني22(م(  
20) Şeytan kendilerine gizlenmiş olan avret yerlerini onlara 
göstermek için onlara vesvese verdi de: “Rabbiniz size bu 
ağacı sadece siz iki melek olursunuz veya ebedi olursunuz 
diye yasakladı?” dedi. 

 size  لَكُماMuhakkak ki ben  ِإنِّيikisine de yemin etti وقَاسمهما
النَّاِصِحين لَِمن öğüt verenlerdenim diye 

21) “Muhakkak ki ben size öğüt verenlerdenim” diye ikisine 
de yemin etti. 

 فَلَما aşağı düşürtüp غُروٍر ِبBöylece ikisini de aldatarak فَدلَّاهما
 kendilerine göründü  بدتْ لَهماağacı  الشَّجرةtattıklarındaَ ذَاقَا

 üst üste  يخِْصفَاِنbaşladılar  وطَِفقَاavret yerleri سوآتُهما
yapıştırmaya اِهملَيع üzerlerineِقرو ِمن  yapraklarındanنَِّةالْج  

cennetاماهنَادو  buyurduامهبر  Rableri de o ikisineاكُمَأنْه َألَم  
yasaklamadım mı?ِةرا الشَّجِتلْكُم نع  Ben size bu iki ağacı َأقُْلو 

 sizin  لَكُماşeytan  الشَّيطَانMuhakkak ki  ِإنdemedim mi? لَكُما
içinودع  bir düşmandırِبينم  apaçık 

22) Böylece ikisini de aldatarak aşağı düşürtüp ağacı 
tattıklarında avret yerleri kendilerine göründü ve üzerlerine 
cennet yapraklarından üst üste yapıştırmaya başladılar. 
Rableri de o ikisine: “Ben size bu iki ağacı yasaklamadım 
mı? Muhakkak ki şeytan sizin için apaçık bir düşmandır, 
demedim mi?” buyurdu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 secde  َألَّا تَسجدseni alıkoyan  منَعكnedir?  ماbuyurduğu قَاَل
etmektenِْإذ  zamanتُكرَأم  emrettiğim haldeقَاَل  dedi َأنَا Ben 

رخَي daha hayırlıyımِمنْه  ondanخَلَقْتَِني  çünkü beni yarattın ِمن 
 çamurdan  ِمن ِطيٍنonu ise yarattın  وخَلَقْتَهateşten نَاٍر

12) “Sana emrettiğim halde seni secde etmekten alıkoyan 
nedir?” buyurduğu zaman. “Ben ondan daha hayırlıyım, 
çünkü beni ateşten yarattın onu ise çamurdan yarattın” 
dedi.  

  فَما يكُونoradan  ِمنْهاO halde hemen in  فَاهِبطbuyurduْ قَاَل
yokturلَك  senin içinرتَتَكَب َأن  büyüklenmekاِفيه  oradaجفَاخْر  

Hemen çıkِإنَّك  çünkü senاِغِرينالص ِمن  aşağılıklardansın 
13) “O halde hemen in oradan, senin için orada 
büyüklenmek yoktur! Hemen çık, çünkü sen 
aşağılıklardansın” buyurdu. 

  يبعثُونgüne  يوِمkadar  ِإلَىBana mühlet ver  َأنِظرِنيDedi قَاَل
diriltilecekleri 

14)Bana diriltilecekleri güne kadar mühlet ver. Dedi. 
 mühlet  ِمن الْمنظَِرينMuhakkak sen  ِإنَّكbuyurdu قَاَل

verilenlerdensin 
15)Muhakkak sen mühlet verilenlerdensin” buyurdu. 

 لََأقْعدنBeni azdırdığından   َأغْويتَِنيdolayı  فَِبماDedi ki قَاَل
mutlaka oturacağımملَه  onlar içinاطَكِصر  senin yolunda 

تَِقيمسالْم dosdoğru 
16) Dedi ki: “Beni azdırdığından dolayı onlar için mutlaka 
senin dosdoğru yolunda oturacağım.” 

ثُم Sonraمنَّهلَآِتي  andolsun onlara sokulacağım daِديِهمِن َأييب ِمن  
önlerindenخَلِْفِه ِمنو م arkalarındanاِنِهممَأي نعو  sağlarından 

نعو veاِئِلِهمشَم  sollarındanلَا تَِجدو  sen bulmayacaksınَأكْثَر  
pek çoğunu مه onlarınشَاِكِرين  şükredenlerden 

17) “Sonra andolsun önlerinden, arkalarından, sağlarından 
ve sollarından onlara sokulacağım da sen onların pek 
çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın.” 

 Kınanmış  مذْءوماoradan  ِمنْهاçık  اخْرجBuyurdu ki قَاَل
 Andolsun ki sana  تَِبعكher kim  لَمنkovulmuş olarak مدحورا
uyarsaمِمنْه  onlardanلََأنلََأم  dolduracağımهج نَّم cehennemi 
ِمنْكُم sizinleِعينمَأج  hep 

18) Buyurdu ki: “Kınanmış, kovulmuş olarak çık oradan! 
Andolsun ki onlardan her kim sana uyarsa cehennemi hep 
sizinle dolduracağım.” 

و Veاي  ey مآد Ademكُناس  yerleşinََأنْت  Senو  ve كجوز eşin 
 ikiniz de  ِشْئتُماyerden  ِمن حيثyiyinُ  فَكُلَاcennete لْجنَّةَا

dilediğinizابلَا تَقْرو  yaklaşmayınِذِهه  ama buَةرالشَّج  ağaca 
 Zalimlerden  ِمن الظَّاِلِمينolursunuz فَتَكُونَا

19) Ve ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin ikiniz de 
dilediğiniz yerden yiyin; ama bu ağaca yaklaşmayın! 
Zalimlerden olursunuz. 

سوسفَو vesvese verdi deاملَه  onlaraطَانالشَّي  Şeytanِديبِلي  
göstermek içinاملَه  onlaraوِريا وم  avret yerleriniامنْهع  

kendilerineاآِتِهموس ِمن  gizlenmiş olan قَاَلو dediااكُما نَهم  size 
yasakladıاكُمبر  Rabbinizِذِهه نع  bu ِةرالشَّج ağacıِإلَّا  sadece َأن 

 olursunuz  تَكُونَاveya  َأوiki melek  ملَكَيِنsiz olursunuz تَكُونَا
diyeالْخَاِلِدين ِمن  ebedi 
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 fitneye düşürmesin  لَا يفِْتنَنَّكُمAdemoğulları  بِني آدمEy يا
طَانالشَّي Şeytanاكَم  gibiجَأخْر  çıkardığıكُميوَأب  ana-babanızın 

  ِلباسهماsıyırarak onları ما ينِزع عنْهcennetten ِمن الْجنَِّة
elbiseleriniامهِريِلي  göstermek içinاآِتِهموس  avret yerleriniِإنَّه  

Çünkü gerçekten اكُمري  sizi görürlerوه  oو  ve قَِبيلُه 
taraftarlarıُثيح ِمن  yerdenمنَهولَا تَر  sizin onları 

göremeyeceğinizنَّا ِإ Muhakkak kiلْنَاعج  biz kıldıkاِطينالشَّي  
şeytanlarıاءِليَأو  velileriْؤِمنُونلَا ي ِللَِّذين  iman etmeyenlerin 

27) Ey Ademoğulları! Şeytan ana-babanızın avret yerlerini 
kendilerine göstermek için elbiselerini sıyırarak onları 
cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de fitneye düşürmesin. 
Çünkü gerçekten o ve taraftarları sizi sizin onları 
göremeyeceğiniz yerden görürler. Muhakkak ki biz 
şeytanları iman etmeyenlerin velileri kıldık. 

و Veِإذَا  zamanلُوافَع  onlar yaptıklarıًفَاِحشَة  bir hayasızlıkقَالُوا  
derlerنَادجو  Biz buldukاهلَيع  bunun üzerindeنَااءآب  

atalarımızıاللَّهو  Allah daنَارَأم  bize emrettiاِبه  bunuقُْل  De ki 
ِإن elbette kiاللَّه  Allahرْأملَا ي  emretmezشَاِءِبالْفَح  hayasızlığı 

َأتَقُولُون söylüyorsunuz!?لَىع  hakkındaاللَِّه  Allahا لَام  bir şeyi 
miونلَمتَع  bilmediğiniz 

28) Ve onlar bir hayasızlık yaptıkları zaman: “Biz 
atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu 
emretti” derler. De ki: “Allah elbette ki hayasızlığı 
emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi 
söylüyorsunuz.” 

  وَأِقيمواadaleti  ِبالِْقسِطRabbim  ربيemretti  َأمرDe ki قُْل
doğrultunكُموهجو  yüzleriniziِعنْد  yerindeِّكُل  Herِجٍدسم  secde 

و ve وهعاد O’na dua edinخِْلِصينم  kendisine has kılarakلَه  
yalnız ينالد  diniاكَم  gibiَأكُمدب  Başlangıçta sizi yarattığı 
ونودتَع döneceksiniz 

29) De ki: “Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde 
yüzlerinizi doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak 
O’na dua edin. Başlangıçta sizi yarattığı gibi döneceksiniz.” 

 hak  حقkimi deَّ  وفَِريقًاO, hidayete erdirdi  هدىkimini فَِريقًا
ettiُلَالَةالض ِهملَيع  sapıklığıمِإنَّه  Çünkü onlarاتَّخَذُوا  edindiler 

اِطينالشَّي şeytanlarıاءِليَأو  velilerوِند ِمن  bırakıpاللَِّه  Allah’ı 
ونبسحيو sanırlarمَأنَّه  Buna rağmenونتَدهم  kendilerini doğru 

yolda 
30) O, kimini hidayete erdirdi kimi de sapıklığı hak etti. 
Çünkü onlar Allah’ı bırakıp şeytanları veliler edindiler. 
Buna rağmen kendilerini doğru yolda sanırlar. 
(*)Bu âyet sûrenin buraya kadarki kısmının bir sonucu mahiyetindedir. 
Buna göre Allah'ın indirdiği gerçeklere uyan, nimetine şükreden, İblîs gibi 
isyana kalkışmadan O'nun buyruklarını yerine getiren, Âdem gibi hata 
işlediğinde tövbe eden, af ve mağfiret dileyen, şeytanın vesvesesine 
kapılarak açıklık ve hayasızlığa sapmayan, adaletli ve dürüst olan, Allah'ın 
birliğini tanıyıp ihlâsla O'na kul olan, O'nun için namaz kılan ve dua eden 
zümreyi Allah hidayete kavuşturmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فُسنا وِإنْ لَم تغِفر لَنا وترحمنا لَنكُونن ِمن قَالَا ربنا ظَلَمنا أَن
 اِسِرينِفي  )23(الْخ لَكُمو ودٍض ععِلب كُمضعِبطُوا بقَالَ اه

قَالَ ِفيها تحيونَ وِفيها  )24(الْأَرِض مستقَر ومتاع ِإلَى ِحٍني 
يابِني آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم  )25( تموتونَ وِمنها تخرجونَ

 ذَِلك ريخ ى ذَِلكقْوالت اسِلبا وِريشو آِتكُمواِري سوا ياسِلب
يابِني آدم لَا يفِْتننكُم ) 26(ِمن آياِت اللَِّه لَعلَّهم يذَّكَّرونَ 
كُميوأَب جرا أَخطَانُ كَميا الشمهاسا ِلبمهنع ِرتعِة ينالْج ِمن 

ِليِريهما سوآِتِهما ِإنه يراكُم هو وقَِبيلُه ِمن حيثُ لَا ترونهم ِإنا 
وِإذَا فَعلُوا  )27(جعلْنا الشياِطني أَوِلياَء ِللَِّذين لَا يؤِمنونَ 

ندجةً قَالُوا ولَا فَاِحش ا قُلْ ِإنَّ اللَّها ِبهنرأَم اللَّها واَءنا آبهلَيا ع
قُلْ أَمر  )28(يأْمر ِبالْفَحشاِء أَتقُولُونَ علَى اللَِّه ما لَا تعلَمونَ 

 وهعادِجٍد وسكُلِّ م دِعن كُموهجوا وأَِقيمِط وي ِبالِْقسبر
الد لَه ِلِصنيخونَ مودعت أَكُمدا بكَم ى  )29(يندفَِريقًا ه

 اَء ِمنِليأَو اِطنييذُوا الشخات مهلَالَةُ ِإنالض ِهملَيع قفَِريقًا حو
  )30(دوِن اللَِّه ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ 

 biz  َأنفُسنَاzulmettik  ظَلَمنَاRabbimiz  ربنَاDediler ki قَالَا
nefsimizeو  veِإن  eğerلَنَا تَغِْفر لَم  bizi bağışlamazنَامحتَرو  

bize merhamet etmezsenلَنَكُونَن  muhakkak ki oluruz ِمن 
الْخَاِسِرين hüsrana uğrayanlardan 

23) Dediler ki: “Rabbimiz biz nefsimize zulmettik ve eğer 
bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen muhakkak ki 
hüsrana uğrayanlardan oluruz.” 

 Kiminiz  ِلبعٍضkiminize  بعضكُمinin  اهِبطُواBuyurdu ki قَاَل
ودع düşman olarakلَكُمو  Sizin içinِضِفي الَْأر  yeryüzünde 

تَقَرسم yerleşmeو  ve تَاعم geçim vardırِإلَى ِحيٍن  belli bir 
süreye kadar 

24) Buyurdu ki: “Kiminiz kiminize düşman olarak inin. 
Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar yerleşme ve 
geçim vardır.” 

 ِفيها ve  وyaşayacaksınız  تَحيونOrada  ِفيهاBuyurdu ki قَاَل
oradaوتُونتَم  öleceksinizاِمنْهو  yine oradanونجتُخْر  

çıkarılacaksınız 
25) Buyurdu ki: “Orada yaşayacaksınız ve orada 
öleceksiniz, yine oradan çıkarılacaksınız.” 

  علَيكُمinidirdik  َأنزلْنَاkuşkusuz  قَدAdemoğulları  بِني آدمEy يا
sizinااسِلب  bir elbise واِريي avret yerleriniziآِتكُموس  örtecekو  

veِريشًا  size süslenilecek giysiاسِلبو  elbisesi var yaىالتَّقْو  
Takvaذَِلك  işte buرخَي  daha hayırlıdırذَِلك  İşte buاِتآي ِمن  

ayetlerindendirاللَِّه  Allah’ınملَّهلَع  umulur kiونذَّكَّري  öğüt 
alırlar 

26) Ey Ademoğulları, kuşkusuz sizin avret yerlerinizi 
örtecek bir elbise ve size süslenilecek giysi inidirdik. Takva 
elbisesi var ya, işte bu daha hayırlıdır. İşte bu Allah’ın 
ayetlerindendir; umulur ki öğüt alırlar. 
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ند كُلِّ مسِجٍد وكُلُوا واشربوا ولَا يابِني آدم خذُوا ِزينتكُم ِع
 ِرِفنيسالْم ِحبلَا ي هِرفُوا ِإنسةَ اللَِّه  )31(تِزين مرح نقُلْ م

الَِّتي أَخرج ِلِعباِدِه والطَّيباِت ِمن الرزِق قُلْ ِهي ِللَِّذين آمنوا 
 يوم الِْقيامِة كَذَِلك نفَصلُ الْآياِت ِلقَوٍم ِفي الْحياِة الدنيا خاِلصةً

قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما  )32(يعلَمونَ 
بطَن والِْإثْم والْبغي ِبغيِر الْحق وأَنْ تشِركُوا ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه 

وِلكُلِّ أُمٍة  )33(وأَنْ تقُولُوا علَى اللَِّه ما لَا تعلَمونَ سلْطَانا 
أَجلٌ فَِإذَا جاَء أَجلُهم لَا يستأِْخرونَ ساعةً ولَا يستقِْدمونَ 

يابِني آدم ِإما يأِْتينكُم رسلٌ ِمنكُم يقُصونَ علَيكُم آياِتي  )34(
ات نونَ فَمنزحي ملَا هو ِهملَيع فوفَلَا خ لَحأَصقَى و

)35(  ابحأَص لَِئكا أُوهنوا عركْبتاسا واِتنوا ِبآيكَذَّب الَِّذينو
فَمن أَظْلَم ِممن افْترى علَى اللَِّه  )36(الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 

ِبآي كَذَّب ا أَوى كَِذبتاِب حالِْكت ِمن مهِصيبن مالُهني لَِئكاِتِه أُو
ِإذَا جاَءتهم رسلُنا يتوفَّونهم قَالُوا أَين ما كُنتم تدعونَ ِمن دوِن 
 وا كَاِفِرينكَان مهأَن فُِسِهملَى أَنوا عِهدشا ونلُّوا عاللَِّه قَالُوا ض

)37(  
و Veواكَذَّب الَِّذين  yalanlayanlarاِتنَاِبآي  ayetlerimiziو  ve وارتَكْباس 

büyüklenenler var yaانْهع  onlara karşıلَِئكُأو  işte ابحَأص 
halkıdırالنَّاِر  ateşمه  onlarاِفيه  Oradaونخَاِلد  daimi 

kalıcıdırlar 
36) Ve ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı 
büyüklenenler var ya; işte onlar ateş halkıdır. Orada daimi 
kalıcıdırlar. 

نفَم kim olabilir?َأظْلَم  daha zalimىافْتَر نِمم  iftira edenden 
  ِبآياِتِهyalanlayandan  كَذَّبveya  َأوyalanı  كَِذباAllah’a علَى اللَِّه

O’nun ayetleriniلَِئكُأو  Onlaraمنَالُهي  erişecektirمهنَِصيب  
nasipleriالِْكتَاِب ِمن  kitaptakiتَّىح  Nihayetِإذَا  zamanمتْهاءج  

kendilerine gittikleriلُنَاسر  elçilerimizمنَهفَّوتَوي  ruhlarını almak 
içinقَالُوا  onlara diyecekler kiَأي ن nerede?ا كُنتُمم  ettikleriniz 

ونعتَد ibadetوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah’tanقَالُوا  diyecekler de 
 şahitlik  وشَِهدواOnlar bizden  عنَّاuzaklaştılar ضلُّوا

edeceklerdirلَىع  aleyhlerineَأنْفُِسِهم  kendiمَأنَّه  gerçekten de 
 kâfir  كَاِفِرينolduklarına dair كَانُوا

37) Allah’a yalanı iftira edenden veya O’nun ayetlerini 
yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onlara kitaptaki 
nasipleri erişecektir. Nihayet elçilerimiz ruhlarını almak 
için kendilerine gittikleri zaman onlara diyecekler ki: 
“Allah’tan başka ibadet ettikleriniz nerede?” “Onlar bizden 
uzaklaştılar” diyecekler de gerçekten de kâfir olduklarına 
dair kendi aleyhlerine şahitlik edeceklerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ِعنْدziynetlerinizi  ِزينَتَكُمalın  خُذُواAdemoğulları  بِني آدمEy يا
yanındaِّكُل  herِجٍدسم  mescidكُلُواو  Yiyinizواباشْرو  içinizو  

fakat ِرفُوالَا تُس israf etmeyinizِإنَّه  Çünkü Oِحبلَا ي  sevmez 
ِرِفينسالْم israf edenleri 

31) Ey Ademoğulları, her mescid yanında ziynetlerinizi 
alın. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü O israf 
edenleri sevmez. 
(Cahiliye devrinde) kadın, Beytullah'ı çıplak olarak tavaf eder ve: "Kim 
bana tavafta giymem için ödünç bir elbise verir?" der, (Ahmes'lerden yani 
Kureyş ve anlaşmalılarından birisi bir elbise verirse) onu ut yeri üstüne 
koyar ve "Bugün bazısı veya tamamı görünmüş aldırmam. Ondan 
görüneni de helâl saymam." anlamına gelen bir beyt söylerdi. İşte bunun 
üzerine "Ey âdemoğulları.. " âyet-i kerimesi nazil oldu.315 

 Allah’ın  اللَِّهziyneti  ِزينَةَ?haram kılmış  حرمkim  منDe ki قُْل
جالَِّتي َأخْر çıkardığıاِدِهِلِعب  kulları içinو  ve اِتبالطَّي temiz ِمن 

 iman  آمنُواiçindir  ِللَِّذينBunlar  ِهيDe ki  قُْلrızıkları الرزِق
edenlerاِة ِفي الْحي hayatındaانْيالد  dünyaًةخَاِلص  yalnız 

onlaradırموي  gününde iseِةامالِْقي  kıyametكَذَِلك  İşte böyle 
  يعلَمونtopolum için  ِلقَوٍمbiz ayetleri  الْآياِتaçıklıyoruz نُفَصُل
bilen 

32) De ki: “Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz 
rızıkları kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar dünya 
hayatında iman edenler içindir, kıyamet gününde ise yalnız 
onlaradır.” İşte biz ayetleri bilen topolum için böyle 
açıklıyoruz. 

 واِحشَ الْفRabbimَ  ربيharam kılmıştır  حرمancak  ِإنَّماDe ki قُْل
hayasızlıklarıرا ظَهم  hem açık olanıاِمنْه  onlardanطَنا بمو  

hem de gizli olanıالِْإثْمو  her türlü günahıغْيالْبو  isyanı ِرِبغَي 
  ماAllah’a  ِباللَِّهortak koşmanızı  وَأن تُشِْركُواhaksız yere الْحقِّ

bir şeyiْلنَزي لَم  indirmediğiِبِه  hakkındaلْطَانًاس  hiçbir delilو  
ve تَقُولُوا َأن söylemeniziلَىع  hakkındaاللَِّه  Allahام  şeyleri لَا 

ونلَمتَع bilmediğiniz 
33) De ki: “Rabbim ancak hayasızlıkları, onlardan hem 
açık olanı, hem de gizli olanı, her türlü günahı, haksız yere 
isyanı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah’a 
ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri 
söylemenizi haram kılmıştır.” 
el-Kelbî der ki: Müslümanlar, elbiselere (yerine göre ihrama) bürünüp 
Beytullah'ı tavaf edince, müşrikler onları ayıpladılar. Bunun üzerine bu 
âyet-i kerime nazil oldu.316 

و Veِِّلكُل  herٍةُأم  ümmet içinٌلَأج  bir ecel vardırفَِإذَا  zaman 
اءج geldiği ملُهَأج Onların ecelleriونتَْأِخرسلَا ي  ertelenirler 
 ne de öne alınırlar ِدمون ولَا يستَقne bir saatْ ساعةً

34) Ve her ümmet için bir ecel vardır. Onların ecelleri 
geldiği zaman ne bir saat ertelenirler ne de öne alınırlar. 

 Resuller  رسٌلgeldiğinde  ِإما يْأِتينَّكُمAdemoğulları بِني آدمEy  يا
ِمنْكُم içinizdenونقُصي  haber verenكُملَيع  sizeاِتيآي  ayetlerimi 
نفَم her kimاتَّقَى  sakınırو  ve لَحَأص düzeltirseٌففَلَا خَو  korku 

yokturِهملَيع  onlar içinملَا هو  onlar değillerdirنُونزحي  
üzülecek 

35) Ey Ademoğulları size içinizden ayetlerimi haber veren 
Resuller geldiğinde her kim sakınır ve düzeltirse onlar için 
korku yoktur, onlar üzülecek değillerdir.  
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ِإن Kuşkusuzواكَذَّب الَِّذين  yalanlayıp daاِتنَاِبآي  ayetlerimizi 
 لَا تُفَتَّحkimselere de   عنْهاkibirlenenlere كْبرواواستَ

açılmayacaktırملَه  onlaraابوَأب  kapılarıاِءمالس  göğün لَاو 
خُلُوندي giremezlerَنَّةالْج  cenneteتَّىح  kadar ِلجي geçinceye 
 işte böyle  كَذَِلكVe  وdeliğinden  الِْخياِطiğne  ِفي سمdeve الْجمُل
 suçluları  الْمجِرِمينbiz cezalandırırız نَجِزي

40) Kuşkusuz ayetlerimizi yalanlayan kimselere de onlara 
karşı kibirlenenlere göğün kapıları açılmayacaktır. Ve deve 
iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler, biz 
suçluları işte böyle cezalandırırız. 

ملَه Onlar içinنَّمهج ِمن  cehennemdenادِمه  bir yatakِقِهمفَو ِمنو  
üstlerindeاٍشغَو  örtüler vardırكَذَِلكو  işte böyleِزينَج  Biz 

cezalandırırızالظَّاِلِمين  zalimleri 
41) Onlar için cehennemden bir yatak, üstlerinde örtüler 
vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.  

و Veالَِّذين  kiنُواآم  iman edipِملُواعو  amel işleyenler var ya 
  وسعهاancak  ِإلَّاbir nefse  نَفْساyükleriz  لَا نُكَلِّفsalihُ الصاِلحاِت

gücünün yettiğiniلَِئكُأو  işte onlarابحَأص  ehlidirlerنَِّةالْج  
cennetمه  onlarاِفيه  oradaونخَاِلد  daimi kalıcıdırlar 

42) Ve iman edip salih amel işleyenler var ya –ki bir nefse 
ancak gücünün yettiğini yükleriz- işte onlar cennet 
ehlidirler; onlar orada daimi kalıcıdırlar. 

و Veنَاعنَز  söküp atmışızdırام  her ne varsaوِردِفي ص  
sinelerinde ِهم biz onlarınٍِّغل ِمن  kindenِريتَج  akarِتِهمتَح ِمن  
Altlarındanارالَْأنْه  nehirlerقَالُواو  Derler kiدمالْح  hamdolsun 

kiِللَِّه  Allah’aانَادالَِّذي ه  bizi ilettiذَاِله  bunaامكُنَّا  و bize 
bulamazdık تَِديِلنَه bunu  لَالَوvermeseydiانَاده َأن  hidayetاللَّه  

Allahلَقَد  Andolsun kiْتاءج  geldilerُلسر  Resulleriنَابر  
Rabbimizinِّقِبالْح  hak ileوانُودو  diye seslenilirِتلْكُم َأن  İşte bu 

 karşılık  ِبما كُنتُمmirasçı olduğunuz  ُأوِرثْتُموهاcennettir الْجنَّةُ
لُونمتَع yaptıklarınıza 

43) Ve biz onların sinelerinde kinden her ne varsa söküp 
atmışızdır. Altlarından nehirler akar. Derler ki: “Allah’a 
hamdolsun ki bizi buna iletti. Allah bize hidayet vermeseydi 
bunu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak 
ile geldiler.” Onlara: “İşte bu, yaptıklarınıza karşılık mirasçı 
olduğunuz cennettir” diye seslenilir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, gerek eşyada kendini gösteren belgeleri, gerekse 
Peygamber'in (a.s.) tebliğ ettiği âyetleri akıl ve idrak süzgecinden 
geçirmeyip ret ve inkâr edenlere göklerin rahmet kapıları açılmayacağı 
açıklandı. Ölmeden önce dönüş yapmadıkları takdirde ebedî bir azaba 
kendilerini lâyık gördükleri haber verildi. Dosdoğru imân edenlerin 
dünyalarının huzurlu, âhiretlerinin sonsuz mutluluklarla dolu olduğu 
müjdelendi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قَالَ ادخلُوا ِفي أُمٍم قَد خلَت ِمن قَبِلكُم ِمن الِْجن والِْإنِس ِفي 
ا حهتأُخ تنةٌ لَعأُم لَتخا داِر كُلَّما النكُوا ِفيهارى ِإذَا ادت

جِميعا قَالَت أُخراهم ِلأُولَاهم ربنا هؤلَاِء أَضلُّونا فَآِتِهم عذَابا 
ِضعفًا ِمن الناِر قَالَ ِلكُلٍّ ِضعف ولَِكن لَا تعلَمونَ 

)38( لَيع ا كَانَ لَكُمفَم ماهرِلأُخ مأُولَاه قَالَتٍل وفَض ا ِمنن
ِإنَّ الَِّذين كَذَّبوا  )39(فَذُوقُوا الْعذَاب ِبما كُنتم تكِْسبونَ 

ِبآياِتنا واستكْبروا عنها لَا تفَتح لَهم أَبواب السماِء ولَا 
كَذَِلكاِط والِْخي ملُ ِفي سمالْج ِلجى يتةَ حنلُونَ الْجخدي 

 ِرِمنيجِزي الْمجاٍش  )40(نغَو ِقِهمفَو ِمنو ادِمه منهج ِمن ملَه
 ِزي الظَّاِلِمنيجن كَذَِلكِملُوا  )41(وعوا ونآم الَِّذينو

الصاِلحاِت لَا نكَلِّف نفْسا ِإلَّا وسعها أُولَِئك أَصحاب الْجنِة 
ونزعنا ما ِفي صدوِرِهم ِمن ِغلٍّ تجِري  )42(دونَ هم ِفيها خاِل

ِمن تحِتِهم الْأَنهار وقَالُوا الْحمد ِللَِّه الَِّذي هدانا ِلهذَا وما كُنا 
ِلنهتِدي لَولَا أَنْ هدانا اللَّه لَقَد جاَءت رسلُ ربنا ِبالْحق ونودوا 

  )43( ِتلْكُم الْجنةُ أُوِرثْتموها ِبما كُنتم تعملُونَ أَنْ
 قَدümmetlerle birlikte   ِفي ُأمٍمgirin  ادخُلُواBuyuracak ki قَاَل
 الِْإنِس ve  وCin  ِمن الِْجنsizden öne  ِمن قَبِلكُمgeçmiş خَلَتْ

insanlardanِفي النَّاِر  ateşeاكُلَّم  Herْخَلَتد  girdikçeٌةُأم  ümmet 
  اداركُواzaman  ِإذَاÖyle ki  حتَّىkardeşini  ُأخْتَهاlanetler لَعنَتْ

birbiri ardıncaاِفيه  oradaاِميعج  Hepsi toplandıklarıْقَالَت  
Diyeceklerماهُأخْر  sonrakileriمِلُأولَاه  öncekileri içinنَابر  
Rabbimizُؤلَاِءه  işte bunlarلُّونَاَأض  bizi saptırdıفَآِتِهم  o halde 

onlara verاذَابع  azapفًاِضع  iki katالنَّاِر ِمن  ateştenقَاَل  
Buyuracak kiٍِّلكُل  Herkes içinٌفِضع  iki kattırلَِكنو  fakat لَا 

ونلَمتَع siz bilmezsiniz 
38) Buyuracak ki: “Cin ve insanlardan sizden öne geçmiş 
ümmetlerle birlikte ateşe girin.” Her ümmet girdikçe 
kardeşini lanetler. Öyle ki Hepsi birbiri ardınca orada 
toplandıkları zaman sonrakileri öncekileri için: “Rabbimiz 
bizi işte bunlar saptırdı, o halde ateşten onlara iki kat azap 
ver.” Diyecekler. Buyuracak ki: “Herkes için iki kattır, 
fakat siz bilmezsiniz.”   

و Veْقَالَت  diyeceklerمُأولَاه  öncekileri deماهِلُأخْر  
sonrakilerineافَم  yokturلَكُم كَان  Sizinنَالَيع  bize bir ٍلفَض ِمن 

üstünlüğünüz افَذُوقُو o halde tadınذَابالْع  azabıا كُنتُمِبم  
karşılıkونتَكِْسب  kazandıklarınıza 

39) Ve öncekileri de sonrakilerine: “Sizin bize bir 
üstünlüğünüz yoktur, o halde kazandıklarınıza karşılık 
azabı tadın” diyecekler. 
38-39. Ayetlerde, hayatın hikmet ve amacının ancak peygamberlerin 
yaptıkları tebliğ ve irşatla anlaşılabileceği bildiriliyor. O bakımdan 
Peygamberlere uyanların mutlaka her iki hayatta da mutlu ve bahtiyar 
olacakları hatırlatılıyor. Sonra da Allah'a karşı yalan uydurup O'nun 
âyetlerini yalanlayanlara ezelî kitapta belirlenen nasiplerinin erişeceği 
haber veriliyor. 
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ونادى أَصحاب الْجنِة أَصحاب الناِر أَنْ قَد وجدنا ما وعدنا 
م حقا قَالُوا نعم فَأَذَّنَ مؤذِّنٌ ربنا حقا فَهلْ وجدتم ما وعد ربكُ

 لَى الظَّاِلِمنيةُ اللَِّه عنأَنْ لَع مهني44(ب(  نونَ عدصي الَِّذين
وبينهما  )45(سِبيِل اللَِّه ويبغونها ِعوجا وهم ِبالْآِخرِة كَاِفرونَ 

الٌ ياِف ِرجرلَى الْأَععو ابا ِحجوادنو ماها ِبِسيمِرفُونَ كُلع
أَصحاب الْجنِة أَنْ سلَام علَيكُم لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ 

وِإذَا صِرفَت أَبصارهم ِتلْقَاَء أَصحاِب الناِر قَالُوا ربنا لَا  )46(
 ِم الظَّاِلِمنيالْقَو عا ملْنعجاِف  )47(ترالْأَع ابحى أَصادنو

ِرجالًا يعِرفُونهم ِبِسيماهم قَالُوا ما أَغْنى عنكُم جمعكُم وما 
أَهؤلَاِء الَِّذين أَقْسمتم لَا ينالُهم اللَّه  )48(كُنتم تستكِْبرونَ 

كُملَيع فوةَ لَا خنلُوا الْجخٍة ادمحونَ ِبرنزحت متلَا أَنو 
ونادى أَصحاب الناِر أَصحاب الْجنِة أَنْ أَِفيضوا علَينا  )49(

ِمن الْماِء أَو ِمما رزقَكُم اللَّه قَالُوا ِإنَّ اللَّه حرمهما علَى 
 لَ )50(الْكَاِفِرينا وولَه مهذُوا ِدينخات اةُ الَِّذينيالْح مهتغَرا وِعب

الدنيا فَالْيوم ننساهم كَما نسوا ِلقَاَء يوِمِهم هذَا وما كَانوا 
  )50(ِبآياِتنا يجحدونَ 

49) “Bunlar mıydı kendilerini Allah’ın rahmetine 
eriştirmeyeceğine yemin ettiğiniz kimseler? Girin cennete, 
sizin için hiçbir korku yoktur; siz üzülecek de değilsiniz.” 

و Veىنَاد  diye nida ederlerابحَأص  ehliالنَّاِر  Cehennem 
ابحَأص ehlineنَِّةالْج  cennetواَأِفيض َأن  aktarınنَالَيع  size verdiği 
 Allah’ın  اللَّهrızıktan كُمرزقَ  ِمماya da  َأوBize biraz su ِمن الْماِء

 bunları  حرمهماAllah  اللَّهKuşkusuz  ِإنOnlar da derler قَالُوا
haram kılmıştırلَى الْكَاِفِرينع  kâfirlere 

50) Ve cehennem ehli cennet ehline: “Bize biraz su ya da 
Allah’ın size verdiği rızıktan aktarın” diye nida ederler. 
Onlar da: “Kuşkusuz Allah bunları kâfirlere haram 
kılmıştır” derler. 

الَِّذين Onlar kiاتَّخَذُوا  edinirlerdi deمِدينَه  dinleriniاولَه  bir 
eğlenceو  ve الَِعب bir oyunمتْهغَرو  kendilerini aldatmıştır 
 Onların  نَنساهمbiz de bugün  فَالْيومdünya  الدنْياhayatı الْحياةُ

unuttuklarıواا نَسكَم  onları unuturuzِلقَاء  kavuşacaklarını 
ِمِهموي günleriyleذَاه  buو  ve ا كَانُوام gibiاِتنَاِبآي  ayetlerimizi 

وندحجي yalanladıkları 
51) Onlar ki dinlerini bir eğlence ve bir oyun edinirlerdi de 
dünya hayatı kendilerini aldatmıştır. Onların bu günleriyle 
kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi yalanladıkları 
gibi biz de bugün onları unuturuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veىنَاد  diye seslenirlerابحَأص  ehli deنَِّةالْج  Cennet 
ابحَأص ehlineالنَّاِر  cehennemقَد َأن  Kuşkusuzنَادجو  bulduk 
 فَهْل gerçek  حقاRabbimizin  ربنَاbize vaadettiğini ما وعدنَا
تُمدجو siz de buldunuz mu?دعا وم  vaadettiğiniكُمبر  

Rabbinizinاقح  gerçekقَالُوا  derlerمنَع  Evetفََأذَّن  diye seslenir 
َؤذِّنم bir münadiمنَهيب  aralarında ُنَةلَع َأن lanetiاللَِّه  Allah’ın 
لَىع üzerine olsunالظَّاِلِمين  zalimlerin 

44) Ve cennet ehli de cehennem ehline: “Kuşkusuz 
Rabbimizin bize vaadettiğini gerçek bulduk; siz de 
Rabbinizin vaadettiğini gerçek buldunuz mu?” diye 
seslenirler. Onlar da: “Evet” derler, aralarında bir münadi: 
“Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun” diye seslenir.  

الَِّذين Onlar kiوندصي  alıkoyanlarِبيِلس نع  yolundanاللَِّه  
Allahاغُونَهبيو  onu isteyenlerdirاجِعو  eğriltmekمهو  Onlar 
 inkâr ederlerdi  كَاِفرونahireti de ِبالْآِخرِة

45) Onlar ki Allah yolundan alıkoyanlar, onu eğriltmek 
isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkâr ederlerdi. 

 علَى ve  وperde vardır  ِحجابOnların arasında وبينَهما
üzerindeاِفرالَْأع  A’rafاٌلِرج  adamlar vardırِرفُونعي  tanıyan 

 diye seslenirler ki  ونَادواyüzlerinden اهم ِبِسيمhepsini كُلا
ابحَأص ehlineنَِّةالْج  Cennetلَامس َأن  Selamunكُملَيع  aleykum لَم 
  يطْمعونbunlar  وهمhenüz oraya girememişlerdir يدخُلُوها

unutulmamakla birlikte 
46) Onların arasında perde vardır ve A’raf üzerinde hepsini 
yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennet ehline: 
“Selamun aleykum” diye seslenirler ki bunlar 
unutulmamakla birlikte henüz oraya girememişlerdir. 
Peygamberimiz (a.s.)'e iyilikleriyle kötülükleri denk gelenlerin durumu 
sorulduğu zaman, Hz. Peygamber, "Onlar A'râf'ta bulunacaklardır. Onlar 
oraya isteyerek girmemişlerdir." buyurmuştur. Daha sonra bunlar Allah'ın 
lûtfuyla Cennet'e gireceklerdir.317 

و Veِإذَا  zaman daِْرفَتص  çevrildiğiمهارصَأب  gözleriِتلْقَاء  
yakınlaşıpاحِب َأص halkınaالنَّاِر  ateşقَالُوا  derlerنَابر  Rabbimiz 

biziلْنَاعلَا تَج  bulundurmaعم  birlikteِمالْقَو  topluluğuyla 
الظَّاِلِمين zalimler 

47) Ve gözleri ateş halkına yakınlaşıp çevrildiği zaman da: 
“Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla birlikte bulundurma” 
derler.  

و Ve ىنَاد seslenerekابحَأص  halkıاِفرالَْأع  A’rafالًاِرج  
adamlaraمِرفُونَهعي  tanıdıklarıماهِبِسيم  simalarındanقَالُوا  
derler kiام  olmadıَأغْنَى  bir faydasıنْكُمع  sizeكُمعمج  

Topladıklarınızınو  ve ُا كمنتُم sizeونتَكِْبرتَس  kibirlenmenizin 
48) Ve A’raf halkı simalarından tanıdıkları adamlara 
seslenerek: “Topladıklarınızın ve kibirlenmenizin size bir 
faydası olmadı” derler. 

 yemin ettiğiniz  َأقْسمتُمkendilerini  الَِّذينBunlar mıydı َأهُؤلَاِء
kimseler?منَالُهلَا ي  eriştirmeyeceğineاللَّه  Allah’ınٍةمحِبر  

rahmetineخُلُوااد  Girinَنَّةالْج  cenneteٌفلَا خَو  hiçbir korku 
yokturكُملَيع  sizin içinلَا َأنْتُمو  değilsinizنُونزتَح  siz üzülecek 

de 
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ِإن Muhakkakكُمبر  sizin Rabbinizاللَّه  Allah’tırي الَِّذ kiَخَلَق  
yarattıاِتاومالس  gökleriو  ve ضالَْأر yeriِفي ِستَِّة  altıاٍمَأي  günde 

ثُم sonraىتَواس  istiva ettiِشرلَى الْعع  Arş’aغِْشيي  örtenَلاللَّي  
geceyleارالنَّه  Gündüzüهطْلُبي  kendisini kovalayanِثيثًاح  
süratleَّالشو سم güneşeرالْقَمو  ayaو  ve ومالنُّج yıldızlara 
  لَهDikkat edin  َألَاO’dur ِه emriyle  ِبَأمِرbaşeğdiren مسخَّراٍت

O’na aittirُالْخَلْق  yaratmak daرالَْأمو  emretmek deكارتَب  ne 
yücedirاللَّه  Allahبر  Rabbi olanالَِمينالْع  Alemlerin 

54) Muhakkak sizin Rabbiniz Allah’tır ki altı günde gökleri 
ve yeri yarattı sonra Arş’a istiva etti. Gündüzü süratle 
kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara 
emriyle başeğdiren O’dur. Dikkat edin, yaratmak da 
emretmek de yalnız O’na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah 
ne yücedir. 
(*)Sözlükte istiva "bir konuda iki şeyin birbirine eşit olması", "alâ" 
bağlacıyla kullanıldığında ise "karar kılmak, yükselmek, yüksek olmak, 
yüksek bir yere kurulmak" gibi anlamlara gelir. Arş'm sözlük anlamı 
"tavan"dır. Bu anlamdan hareketle bir zeminden, mekândan veya 
makamdan daha üstte, daha yukarıda olan mekân veya makama arş 
denilmiştir. Ancak istiva kelimesi istiare veya temsil yoluyla "üstün bir 
konumda hükmedip yönetme"; arş ise yine aynı yolla "en üstün yönetim 
ve hükümdarlık mevkii" anlamında kullanılır. Buna göre "İstevâ ale'l-
arş"ın anlamı "Arşa yükselip kuruldu" demekse de, bütün müfesstrler 
bunu fiziksel ve cİsmanî mânada anlamamak gerektiğinde irtifak 
etmişlerdir. Bununla birlikte, Selef denilen ilk dönem âlimleri, genel tefsir 
metotlarının gereği olarak, âyetin verdiği bilgiye tartışmasız inanıp te'vil ve 
yoruma gitmemek, asıl anlamını Allah'a havale etmek gerektiğini 
savunurlar. Nitekim İmam Mâlik'e "arşa istivâ"nın ne anlama geldiği 
sorulduğunda "İstiva malûm, keyfiyeti meçhul, buna inanmak zorunlu, 
soru sormak da bid'attır" dediği rivayet olunur.159 

 ve  وyalvara yalvara  تَضرعاRabbinize  ربكُمdua edin ادعوا
 haddi  الْمعتَِدينsevmez  لَا يِحبMuhakkak O,  ِإنَّهgizlice خُفْيةً

aşanları 
55) Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. 
Muhakkak O, haddi aşanları sevmez. 

 sonra  بعدyeryüzünde  ِفي الَْأرِضfesat çıkarmayın ولَا تُفِْسدوا
  خَوفًاO’na dua edin  وادعوهOrası ıslah edildiktenِإصلَاِحها 

Korkarakو  ve َاطعم umarakِإن  Muhakkakَةمحر  rahmetiاللَِّه  
Allah’ınقَِريب  yakındırِسِنينحالْم ِمن  güzel davrananlara 

56) Orası ıslah edildikten sonra yeryüzünde fesat 
çıkarmayın. Korkarak ve umarak O’na dua edin. Muhakkak 
Allah’ın rahmeti güzel davrananlara yakındır. 

و Veوه  O’durِسُلرالَِّذي ي  gönderenاحيالر  rüzgarlarıاشْرب  
müjde olarakيدي نيب  üzerindeِتِهمحر  rahmetininتَّىح  kadar 

  سقْنَاهağır yüklü  ِثقَالًاbulutları  سحاباkaldırdığı  َأقَلَّتzamanْ ِإذَا
onları sürüklerizلٍَدِلب  bir yereٍتيم  ölmüşلْنَافََأنز  indiririzِبِه  

bununla orayaاءالْم  suنَاجفََأخْر  çıkartırızِبِه  Böyleceِّكُل ِمن  
her türlüاِترالثَّم  ürünüكَذَِلك  işte böyleنُخِْرج  çıkarırızتَىوالْم  

Biz ölüleri deلَّكُملَع  umulur kiَتَذ ونكَّر ibret alırsınız 
57) Ve rahmetinin üzerinde rüzgarları müjde olarak 
gönderen O’dur. Bunlar ağır yüklü bulutları kaldırdığı 
zaman onları ölmüş bir yere kadar sürükleriz ve bununla 
oraya su indiririz. Böylece her türlü ürünü çıkartırız. Biz 
ölüleri de işte böyle çıkarırız, umulur ki ibret alırsınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِكتاٍب فَصلْناه علَى ِعلٍْم هدى ورحمةً ِلقَوٍم ولَقَد ِجئْناهم ِب
هلْ ينظُرونَ ِإلَّا تأِْويلَه يوم يأِْتي تأِْويلُه يقُولُ  )52(يؤِمنونَ 

 ا ِمنلْ لَنفَه قا ِبالْحنبلُ رسر اَءتج لُ قَدقَب ِمن وهسن الَِّذين
فَعشاَء فَيفَعش لُ قَدمعا نالَِّذي كُن رلَ غَيمعفَن درن ا أَووا لَن

ِإنَّ ربكُم  )53(خِسروا أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ 
اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى 

غِش يرلَى الْعع رالْقَمو سمالشِثيثًا وح هطْلُبي ارهلَ النِشي اللَّي
 بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ ِرِه أَلَا لَهاٍت ِبأَمرخسم ومجالنو

 الَِمني54(الْع(  ِحبلَا ي هةً ِإنفْيخا وعرضت كُمبوا رعاد
ِدينتع55( الْم(  وهعادا ولَاِحهِإص دعِض بوا ِفي الْأَرفِْسدلَا تو

 ِسِننيحالْم ِمن ةَ اللَِّه قَِريبمحا ِإنَّ رعطَمفًا وو56(خ(  وهو
 ى ِإذَا أَقَلَّتتِتِه حمحر يدي نيا برشب احيِسلُ الررالَِّذي ي

ناه ِلبلٍَد ميٍت فَأَنزلْنا ِبِه الْماَء فَأَخرجنا ِبِه ِمن سحابا ِثقَالًا سقْ
  )57(كُلِّ الثَّمراِت كَذَِلك نخِرج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

لَقَدو Andolsun مِجْئنَاه biz onlara gönderdik ِبِكتَاٍب kitap لْنَاهفَص 
onu açıkladık ki  لَىِعلٍْمع ilimleىده  hidayetو  ve ًةمحر 

rahmettir ٍمِلقَو bir topluluğaْؤِمنُوني  iman eden 
52) Andolsun biz onlara kitap gönderdik onu ilimle 
açıkladık ki iman eden bir topluluğa hidayet ve rahmettir. 

وننظُرْل يه mi gözetiyorlar?ِإلَّا  sadeceَت ْأِويلَه Onlar onun 
teviliniموي  günْأِتيي  geleceğiتَْأِويلُه  O’nun tevilininقُوُلي  

diyecekler kiوهنَس الَِّذين  onu unutanlarُلقَب ِمن  daha önceقَد  
Gerçekten deْتاءج  getirmişlerُلسر  resulleriنَابر  

Rabbimizinِّقِبالْح  bize hakkıْل لَنَافَه  Şimdi bize kimse var 
mı kiاءشُفَع ِمن  şefaatçilerdenواشْفَعفَي  şefaat etsinlerلَنَا  bize 

َأو ya daدنُر  geri döndürülür müyüz kiَلمفَنَع  
yaptıklarımızdanرغَي  başkasınıُلمالَِّذي كُنَّا نَع  yapsak?قَد  

Muhakkak kiوا خَِسر hüsrana uğratanlardırمهَأنفُس  onlar 
kendileriniَّلضو  uzaklaşıp kaybolmuşturمنْهع  onlardanام  
şeyler deكَانُوا  olduklarıونفْتَري  uydurmakta 

53) Onlar sadece onun tevilini mi gözetiyorlar? O’nun 
tevilinin geleceği gün daha önce onu unutanlar diyecekler 
ki: “Gerçekten de Rabbimizin resulleri bize hakkı 
getirmişler. Şimdi bize şefaatçilerden kimse var mı ki bize 
şefaat etsinler ya da geri döndürülür müyüz ki 
yaptıklarımızdan başkasını yapsak?” Muhakkak ki onlar 
kendilerini hüsrana uğratanlardır, uydurmakta oldukları 
şeyler de onlardan uzaklaşıp kaybolmuştur. 
(*)Yukarıda geçen âyetler, Kur'ân'ın ilimle sarmaşdolaş olduğu. Kes 
bilgiler verdiği ve ilâhî muradı bir bir açıklayıp şüpheleri giderici bir ilik 
taşıdığı açıklandı. Sonra da Kur'ân'ın hem dünya, hem de âhiret kitabı 
olduğunun anlaşılabilmesi için mutlaka ilim ve insaf gözüyle 
incelenmesinin gereğine işaret edildi. 
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والْبلَد الطَّيب يخرج نباته ِبِإذِْن ربِه والَِّذي خبثَ لَا يخرج ِإلَّا 
لَقَد أَرسلْنا  )58(نِكدا كَذَِلك نصرف الْآياِت ِلقَوٍم يشكُرونَ 

ا ِإلَى قَووحي نِإن هرِإلٍَه غَي ِمن ا لَكُمم وا اللَّهدبِم اعاقَوِمِه فَقَالَ ي
قَالَ الْملَأُ ِمن قَوِمِه ِإنا  )59(أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم عِظيٍم 

قَالَ ياقَوِم لَيس ِبي ضلَالَةٌ ولَِكني  )60(لَنراك ِفي ضلَاٍل مِبٍني 
أُبلِّغكُم ِرسالَاِت ربي وأَنصح  )61(ن رب الْعالَِمني رسولٌ ِم

أَوعِجبتم أَنْ جاَءكُم  )62(لَكُم وأَعلَم ِمن اللَِّه ما لَا تعلَمونَ 
 لَّكُملَعقُوا وتِلتو كُمنِذرِلي كُمٍل ِمنجلَى رع كُمبر ِمن ِذكْر

فَكَذَّبوه فَأَجنَيناه والَِّذين معه ِفي الْفُلِْك وأَغْرقْنا  )63(ترحمونَ 
 ِمنيا عموا قَوكَان مها ِإناِتنوا ِبآيكَذَّب اٍد  )64(الَِّذينِإلَى عو

أَخاهم هودا قَالَ ياقَوِم اعبدوا اللَّه ما لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيره أَفَلَا 
قُونَ تِفي  )65(ت اكرا لَنِمِه ِإنقَو وا ِمنكَفَر لَأُ الَِّذينقَالَ الْم

 الْكَاِذِبني ِمن كظُنا لَنِإنٍة وفَاهِبي  )66(س سِم لَياقَوقَالَ ي
 الَِمنيالْع بر ولٌ ِمنسي رلَِكنةٌ وفَاه67(س(  

64) Onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide içinde onunla 
beraber bulunanları kurtardık, ayetlerimizi yalanlayanları 
ise boğduk. Çünkü onlar görmeyen bir topluluk idiler. 

و Veاٍدِإلَى ع  Ad’a daمَأخَاه  kardeşleriاوده  Hud’uقَاَل  Dedi ki 
  لَكُمyoktur  ماAllah’a  اللَّهibadet edin  اعبدواkavmim قَوِم Ey يا

sizinِإلٍَه ِمن  ilahınızهرغَي  O’ndan başkaَأفَلَا  Halâ mısınız? 
تَتَّقُون sakınmayacak 

65) Ve Ad’a da kardeşleri Hud’u... Dedi ki: “Ey kavmim, 
Allah’a ibadet edin, sizin O’ndan başka ilahınız yoktur! 
Halâ sakınmayacak mısınız?”  

 ِمنkâfirler   الَِّذين كَفَرواileri gelenlerinden  الْملَُأdediler ki قَاَل
  ِفيseni görüyoruz  لَنَراكGerçekten de biz  ِإنَّاKavminin قَوِمِه

içindeٍةفَاهس  akılsızlıkِإنَّاو  doğrusuلَنَظُنُّك  biz seni sanıyoruz 
 yalancılardan ِبينِمن الْكَاِذ

66) Kavminin ileri gelenlerinden kâfirler dediler ki: 
“Gerçekten de biz seni akılsızlık içinde görüyoruz doğrusu 
biz seni yalancılardan sanıyoruz.” 

 akıl  سفَاهةBendeٌ  ِبيyoktur  لَيسkavmim قَوِم Ey  ياDedi ki قَاَل
yetersizliği لَِكنِّيو fakat ben gerçekten deوٌلسر  bir Resulüm 

بر ِمن Rabbindenالَِمينالْع  alemlerin 
67) Dedi ki: “Ey kavmim! Bende akıl yetersizliği yoktur, 
fakat ben gerçekten de alemlerin Rabbinden bir Resulüm.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veلَدالْب  şehrinبالطَّي  iyiجخْري  çıkarاتُهنَب  bitkisiِبِإذِْن  izniyle 
  لَا يخْرجkötü olandan ise ِذي خَبثَ الveَّ  وRabbinin ربِه

çıkmazِإلَّا  başka bir şeyانَِكد  zorluktanكَذَِلك  Biz işte böyle 
 bir  ِلقَوٍمayetleri  الْآياِتçeşitli şekillerde açıklıyoruz نُصرفُ

topluluk içinونشْكُري  şükreden 
58) Ve Rabbinin izniyle iyi (temiz) şehrin bitkisi çıkar ve 
kötü olandan ise zorluktan başka bir şey çıkmaz. Biz 
şükreden bir topluluk için ayetleri işte böyle çeşitli 
şekillerde açıklıyoruz. 

لَقَد Andolsunلْنَاسَأر  biz gönderdik deانُوح  Nuh’uِمِهِإلَى قَو  
kavmineفَقَاَل  dediاي  Ey  ِمقَوkavmim وادباع ibadet edinاللَّه  

Allah’aا لَكُمم  yokturِإلٍَه ِمن  ilahınızهرغَي  O’ndan başkaِإنِّي  
Doğrusu benَُأخَاف  korkmaktayımكُملَيع  sizin içinذَابع  

azabındanٍموي  bir gününِظيٍمع  büyük 
59) Andolsun biz Nuh’u kavmine gönderdik de: “Ey 
kavmim Allah’a ibadet edin, sizin O’ndan başka ilahınız 
yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından 
korkmaktayım.” dedi. 

  ِإنَّاKavminin  ِمن قَوِمِهileri gelenleri  الْملَُأdediler قَاَل
Gerçekten de bizاكلَنَر  seni görüyoruzِفي  içindeلَاٍلض  bir 

sapıklıkِبيٍنم  apaçık 
60) Kavminin ileri gelenleri: “Gerçekten de biz seni apaçık 
bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler. 

 bende  ِبيyoktur  لَيسkavmim قَوِم Ey  ياO şöyle dedi قَاَل
 ِمنbir Resulüm   رسوٌلfakat ben  ولَِكنِّيhiçbir sapıklık ضلَالَةٌ
بر Rabbindenالَِمينالْع  alemlerin 

61) O şöyle dedi: “Ey kavmim, bende hiçbir sapıklık 
yoktur, fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm.” 

لِّغُكُمُأب Size tebliğ ediyorumالَاِتِرس  risaletiniيبر  Rabbiminو  
ve حَأنص öğüt veriyorumلَكُم  sizeلَمَأعو  Çünkü ben biliyorum 

 sizin bilmediğinizi  ما لَا تَعلَمونAllah’tan ِمن اللَِّه
62) “Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum ve size öğüt 
veriyorum. Çünkü ben Allah’tan sizin bilmediğinizi 
biliyorum.” 

  ِمن ربكُمzikir  ِذكْرgelmesine  َأن جاءكُمmi şaşırdınız وعِجبتُمَأ
Rabbinizinٍلجلَى رع  bir adamaِمنْكُم  içinizdenكُمنِذرِلي  

uyarılmak içinِلتَتَّقُواو  Sakınırsınızو  ve لَّكُملَع belkiونمحتُر  
rahmete erersiniz diye 

63) Sakınırsınız ve belki rahmete erersiniz diye uyarılmak 
için Rabbinizin içinizden bir adama zikir gelmesine mi 
şaşırdınız. 
(*)Yukarıdaki âyetler, inkâr, azgınlık ve ahlâksızlığı kendine şiar edinen 
Nûh kavminin hazin sonu, kalblere neşter vururcasına işlendi. Kalbleri 
körelmiş bir milletin kendi akibetini tayin ettiğine işaretle, yaşamakta olan 
toplum ve milletlere ibret alınacak tarihî bir tablo gösterildi. 

 ve  وonu  هBiz de kurtardık  فََأنجينَاOnu  هyalanladılar فَكَذَّبو
الَِّذين bulunanlarıهعم  onunla beraberِفي  içindeالْفُلِْك  gemide 

 ayetlerimizi  ِبآياِتنَاyalanlayanları  الَِّذين كَذَّبواboğduk وَأغْرقْنَا
مِإنَّه Çünkü onlarكَانُوا  idilerامقَو  bir toplulukِمينع  

görmeyen 
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  ِمن ربكُمsize  علَيكُمgelecektir قَع وAndolsun  قَدDedi ki قَاَل
Rabbinizdenسِرج  bir azapو  ve بغَض gazapاِدلُونَِنيَأتُج  

benimle tartışıyorsunuz?اٍءمِفي َأس  isimler hakkında mı 
 atalarınızın آباُؤكُمve   وsizin  َأنْتُمonları adlandırdığı سميتُموها

  ِمن سلْطَاٍنhaklarında  ِبهاAllah’ın  اللَّهindirmediği  نَزَلما
hiçbir delilوافَانتَِظر  O halde bekleyinِإنِّي  Muhakkak ben de 

كُمعم sizlerle beraberنتَِظِرينالْم ِمن  bekleyenlerdenim 
71) Dedi ki: “Andolsun size Rabbinizden bir azap ve gazap 
gelecektir. Allah’ın, haklarında hiçbir delil indirmediği, 
sizin ve atalarınızın onları adlandırdığı isimler hakkında mı 
benimle tartışıyorsunuz? O halde bekleyin. Muhakkak ben 
de sizlerle beraber bekleyenlerdenim.”   

نَاهيفََأنج Ardından onu kurtardıkو  ve هعم الَِّذين onunla 
beraber olanlarıٍةمحِبر  bir rahmet ileِمنَّا  katımızdanنَاقَطَعو  

kestikاِبرد  kökünüواكَذَّب الَِّذين  yalanlayarakاِتنَاِبآي  Ayetlerimizi 
 iman  مْؤِمِنينetmeyenlerin وما كَانُوا

72) Ardından onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir 
rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayarak iman 
etmeyenlerin kökünü kestik. 
(*)Yukarıda geçen âyetler, Hakk'a baş kaldırıp inkârda ısrar eden ve 
gönderilen peygamberi yalanlayıp hayvanı bir hayat sürmeyi tercih eden 
Âd kavminin ibretli safhalarından bir kaçı açıklandı. 

و Veودِإلَى ثَم  Semud’a daمَأخَاه  kardeşleriااِلحص  Salih’iقَاَل  Dedi ki 
 sizin yoktur  ما لَكُمAllah’a  اللَّهibadet edin  اعبدواkavmim قَوِم Ey يا

 size gelmiştir  جاءتْكُمKuşkusuz  قَدO’ndan başka  غَيرهilahınız ِمن ِإلٍَه
 dişi devesi  نَاقَةİşte buُ  هِذِهRabbinizden  ِمن ربكُمapaçık bir delil بينَةٌ
  تَْأكُْلOnu bırakın da  فَذَروهاbir delildir  آيةsizeً  لَكُمAllah’ın اللَِّه

otlasınِضِفي َأر  arzındaاللَِّه  Allah’ınاوهسلَا تَمو  Ona dokunmayın 
 acıklı  َأِليمbir azap  عذَابsonra sizi yakalar  فَيْأخُذَكُمbir kötülükle ِبسوٍء

73) Ve Semud’a da kardeşleri Salih’i... Dedi ki: “Ey 
kavmim! Allah’a ibadet edin, sizin O’ndan başka ilahınız 
yoktur. Kuşkusuz Rabbinizden size apaçık bir delil 
gelmiştir. İşte bu Allah’ın dişi devesi size bir delildir. Onu 
bırakın da Allah’ın arzında otlasın. Ona bir kötülükle 
dokunmayın, sonra sizi acıklı bir azap yakalar.” 
(*)Semûd, Hz. Salih'in peygamber olarak gönderildiği eski bir Arap 
toplumunun adıdır. Nuh'un oğlu Sâm'ın soyundan gelmiştir. Dedeleri 
Senıûd'un adıyla anflırlar. Suriye ile Hicaz arasında bulunan Hicr'de 
yaşamışlardır. Kur'an'da Ashâbü'1-Hicr diye de anılır. Arap kaynaklı 
olmayan bazı vesikalarda da bu isimde bir kavmin varlığından ve 
yaşadıkları bölgeden söz edilmektedir. Bunlar, Vâdilkurâ'dakayaları 
oyarak evler (Fecr 89/9), düz arazide de saraylar yapan bir Arap toplumu 
idi. 
Salih peygamberin şeceresi İslâm kaynaklarında Nuh oğlu Sâm oğlu İrem 
oğlu Âmir (Âbir) oğlu, Semûd oğlu Hâzİr oğlu Ubeyd oğlu Mâşih (Mâsih) 
oğlu Esif (Âsif) oğlu Ubeyd oğlu Salih şeklinde Hz. Nuh'a bağlanır. 
Kavminin helak edilmesi üzerine Salih ve ona inanan topluluğun 
Mekke'ye göç ettikleri rivayet edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن ا لَكُمأَني وبالَاِت رِرس كُملِّغأُب أَِمني أَنْ  )68(اِصح متِجبعأَو
جاَءكُم ِذكْر ِمن ربكُم علَى رجٍل ِمنكُم ِلينِذركُم واذْكُروا ِإذْ 
جعلَكُم خلَفَاَء ِمن بعِد قَوِم نوٍح وزادكُم ِفي الْخلِْق بسطَةً 

قَالُوا أَِجئْتنا ِلنعبد اللَّه  )69(فَاذْكُروا آلَاَء اللَِّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ 
 ِمن ا ِإنْ كُنتنِعدا تا ِبما فَأِْتنناؤآب دبعا كَانَ يم ذَرنو هدحو

 اِدِقني70(الص(  بغَضو سِرج كُمبر ِمن كُملَيع قَعو قَالَ قَد
ها أَنتم وآباؤكُم ما نزلَ اللَّه أَتجاِدلُونِني ِفي أَسماٍء سميتمو

 ِظِريننتالْم ِمن كُمعي موا ِإنِظرلْطَاٍن فَانتس ا ِمنِبه
فَأَجنَيناه والَِّذين معه ِبرحمٍة ِمنا وقَطَعنا داِبر الَِّذين كَذَّبوا  )71(

 ِمِننيؤوا ما كَانما واِتنا قَالَ  )72(ِبآياِلحص ماهأَخ ودِإلَى ثَمو
 ةٌ ِمننيب كُماَءتج قَد هرِإلٍَه غَي ِمن ا لَكُمم وا اللَّهدبِم اعاقَوي
ربكُم هِذِه ناقَةُ اللَِّه لَكُم آيةً فَذَروها تأْكُلْ ِفي أَرِض اللَِّه ولَا 

  )73(م عذَاب أَِليم تمسوها ِبسوٍء فَيأْخذَكُ
لِّغُكُمُأب Size tebliğ ediyorumالَاِتِرس  risaletiniيبر  Rabiminَأنَاو  
Benلَكُم  sizin içinنَاِصح  bir nasihatçıyımَأِمين  güvenilir 

68) “Size Rabimin risaletini tebliğ ediyorum. Ben sizin için 
güvenilir bir nasihatçıyım.” 

تُمِجبعَأو mi şaşırdınız?كُماءج َأن  gelmesineِذكْر  zikirكُمبر ِمن  
Rabbinizdenٍلجلَى رع  bir adamaِمنْكُم  içinizdenكُمنِذرِلي  Sizi 
uyarmak içinو  Veوااذْكُر  düşünün kiِْإذ  zamanلَكُمعج  O sizi 

kıldığıخُلَفَاء  halifelerِدعب ِمن  sonraِمقَو  kavmindenنُوٍح  Nuh 
كُمادزو size fazlalıkِفي الْخَلِْق  yaratılışçaًطَةسب  genişlik verdi 
 umulur ki  لَعلَّكُمAllah’ın  اللَِّهO halde  آلَاءdüşünün فَاذْكُروا
ونتُفِْلح kurtuluşa erersiniz 

69) “Sizi uyarmak için Rabbinizden içinizden bir adama 
zikir gelmesine mi şaşırdınız? Ve düşünün ki O sizi Nuh 
kavminden sonra halifeler kıldığı zaman, size yaratılışça 
fazlalık, genişlik verdi. O halde Allah’ın nimetlerini 
düşünün, umulur ki kurtuluşa erersiniz.” 

 ibadet  ِلنَعبدSen bize mi geldin?  َأِجْئتَنَاDediler ki قَالُوا
etmemizاللَّه  Allah’aهدحو  tekنَذَرو  terk etmemizا كَانم  

olduklarınıدبعي  ibadet etmekteاُؤنَاآب  atalarımızınفَْأِتنَا  O 
halde getirاِبم  şeyiنَاتَِعد  bize vaad ettiğinَكُنت ِإن  isen ِمن 

اِدِقينالص doğru kimselerden 
70) Dediler ki: “Sen bize tek Allah’a ibadet etmemiz ve 
atalarımızın ibadet etmekte olduklarını terk etmemiz için 
mi geldin? O halde doğru kimselerden isen bize vaad 
ettiğin şeyi getir.” 
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ذْ جعلَكُم خلَفَاَء ِمن بعِد عاٍد وبوأَكُم ِفي الْأَرِض واذْكُروا ِإ
تتِخذُونَ ِمن سهوِلها قُصورا وتنِحتونَ الِْجبالَ بيوتا فَاذْكُروا 

 فِْسِدينِض ما ِفي الْأَرثَوعلَا ت74(آلَاَء اللَِّه و(  لَأُ الَِّذينقَالَ الْم
ِمن قَوِمِه ِللَِّذين استضِعفُوا ِلمن آمن ِمنهم أَتعلَمونَ استكْبروا 

أَنَّ صاِلحا مرسلٌ ِمن ربِه قَالُوا ِإنا ِبما أُرِسلَ ِبِه مؤِمنونَ 
قَالَ الَِّذين استكْبروا ِإنا ِبالَِّذي آمنتم ِبِه كَاِفرونَ  )75(
)76( وا النقَرا فَعائِْتن اِلحاصقَالُوا يو ِهمبِر رأَم نا عوتعاقَةَ و

 ِلنيسرالْم ِمن ا ِإنْ كُنتنِعدا تفَةُ  )77(ِبمجالر مهذَتفَأَخ
 اِثِمنيج اِرِهموا ِفي دحبِم  )78(فَأَصاقَوقَالَ يو مهنلَّى عوفَت

لَةَ ربي ونصحت لَكُم ولَِكن لَا تِحبونَ لَقَد أَبلَغتكُم ِرسا
 اِصِحنيا  )79(النةَ مونَ الْفَاِحشأْتِمِه أَتلُوطًا ِإذْ قَالَ ِلقَوو

 الَِمنيالْع ٍد ِمنأَح ا ِمنِبه قَكُمبالَ  )80(سجونَ الرأْتلَت كُمِإن
  )81(نتم قَوم مسِرفُونَ شهوةً ِمن دوِن النساِء بلْ أَ

 Ey  ياşöyle dedi  وقَاَلonlardan  عنْهمO da yüz çevirerek فَتَولَّى
 ben size tebliğ ettim  َأبلَغْتُكُمmuhakkak ki  لَقَدkavmim قَوِم

  لَكُمnasihat ettim نَصحتُ ve  وRabbimin  ربيrisaletini ِرسالَةَ
sizeو لَِكن  fakatونلَا تُِحب  sevmiyorsunuzالنَّاِصِحين  siz öğüt 

verenleri 
79) O da onlardan yüz çevirerek şöyle dedi: “Ey kavmim, 
muhakkak ki ben size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve 
size nasihat ettim fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz.” 
(*)Yukarıdaki âyetler, gelip geçen kavimlerden, peygamberin getirdiği 
ilâhi buyrukları inkâr edip azgınlığını artıran Semûd kavminin yok edildiği 
misal verildi. 

و Veلُوطًا  Lut’u daِْإذ  Haniقَاَل  demişti kiِمِهِلقَو  kavmine 
َأتَْأتُون mı yapıyorsunuz?َاِحشَةَ الْف hayasızlığıاِبه قَكُمبا سم  Sizden 

önce yapmadığıٍدَأح ِمن  hiçbir kimseninالَِمينالْع ِمن  
alemlerden 

80) Ve Lut’u da... Hani kavmine demişti ki: “Sizden önce 
alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı 
yapıyorsunuz?” 

ِإنَّكُم Siz gerçekten deلَتَْأتُون  yaklaşıyorsunuzاَلجالر  erkeklere 
 siz  َأنْتُمHayır  بْلkadınları  النِّساِءbırakıp  ِمن دوِنşehvetle شَهوةً
مقَو bir  topluluksunuzِرفُونسم  haddi aşan 

81) “Siz gerçekten de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere 
yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir  topluluksunuz.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sizi  خُلَفَاءyaptığı  جعلَكُمzaman  ِإذDüşünün kiْ واذْكُروا
halifelerِدعب ِمن  sonraاٍدع  Ad’danو  ve َأكُموب sizi yerleştirdi 

  ِمن سهوِلهاkuruyor  تَتَِّخذُونyeryüzünde ِفي الَْأرِض
Ovalarındaاورقُص köşklerتَنِْحتُونو yontuyordunuzاَلالِْجب  
dağlarındaوتًايب  evlerوافَاذْكُر  O halde düşünün deآلَاء  
nimetleriniاللَِّه  Allah’ınاثَولَا تَعو  taşkınlık yapmayın ِفي 

 bozguncular olup  مفِْسِدينyeryüzünde الَْأرِض
74) “Düşünün ki Ad (kavmi)’dan sonra sizi halifeler yaptığı 
zaman ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Ovalarında köşkler 
kuruyor, dağlarında evler yontuyordunuz. O halde Allah’ın 
nimetlerini düşünün de bozguncular olup yeryüzünde 
taşkınlık yapmayın.” 

 büyüklük  الَِّذين استَكْبرواileri gelenlerinden  الْملَُأdediler ki قَاَل
taslayanlarِمِهقَو ِمن  Kavmininِللَِّذين  içlerindenِعفُواتُضاس  zayıf 

bırakılanlaraنِلم  kimselere نآم iman edenlereمِمنْه  Onlar da 
ونلَمَأتَع biliyor musunuz?َأن  gerçektenااِلحص  Salih’inٌلسرم  

gönderildiğiniِهبر ِمن  Rabbi tarafındanقَالُوا  dedilerِإنَّا  Biz 
gerçektenِسَلا ُأرِبم  gönderileneِبِه  onunlaْؤِمنُونم  iman 
edenleriz 

75) Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar 
içlerinden iman eden kimselere zayıf bırakılanlara dediler 
ki: “Salih’in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini 
biliyor musunuz?” Onlar da: “Biz gerçekten onunla 
gönderilene iman edenleriz” dediler. 

 Elbette biz  ِإنَّاBüyüklenenler de  الَِّذين استَكْبرواdediler ki قَاَل
deِبالَِّذي  şeyiنتُمآم  iman ettiğinizِبِه  sizinونكَاِفر  inkâr 

edenleriz 
76) Büyüklenenler de dediler ki: “Elbette biz de sizin iman 
ettiğiniz şeyi inkâr edenleriz.”  

 karşı  وعتَواo dişi deveyi  النَّاقَةArdından kestiler deَ فَعقَروا
isyan ederekِرَأم نع  emirlerineِهمبر  Rablerininقَالُواو  dediler 

 bize  تَِعدنَاşeyi  ِبماsen gerçekten getir  اْئِتنَاSalih صاِلحEy  يا
vaad ettiğinَكُنت ِإن  isenِلينسرالْم ِمن  resullerden 

77) Ardından o dişi deveyi kestiler de Rablerinin emirlerine 
karşı isyan ederek: “Ey Salih, sen gerçekten resullerden 
isen bize vaad ettiğin şeyi getir” dediler.  

مفََأخَذَتْه Bunun üzerine onları yakalayıverdi deُفَةجالر  şiddetli 
bir sarsıntıواحبفََأص  çöke kaldılarاِرِهمِفي د  yurtlarındaاِثِمينج  

diz üstü 
78) Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı yakalayıverdi 
de yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. 
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85) Ve Medyene’de kardeşleri Şuayb’ı... Dedi ki: “Ey 
kavmim, Allah’a ibadet edin, sizin O’ndan başka ilahınız 
yoktur. Kuşkusuz size Rabbinizden apaçık bir belge 
gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını 
eksiltmeyin. Islah edildikten sonra yeryüzünde 
bozgunculuk yapmayın. İman edenler iseniz bu sizin için 
daha hayırlıdır.” 

  تُوِعدونyolun başında  ِصراٍطher  ِبكُلoturmayınِّ ولَا تَقْعدوا
tehdit ederek دتَصوون alıkoymak içinِبيِلس نع  yolundanاللَِّه  

Allah’ınنآم نم  iman edenleriِبِه  O’naو  ve اغُونَهتَب arayarak 
 قَِليلًا siz idiniz  كُنتُمde  ِإذhatırlayın kiْ  اذْكُرواVe  وeğrilik ِعوجا

çok azفَكَثَّر  َ çoğalttıكُم  siziواانظُرو  bir bakınَفكَي  nasılكَان  
olduğunaُةاِقبع  sonununفِْسِدينالْم  Bozgunculuk yapanların 

86) “O’na iman edenleri tehdit ederek ve eğrilik arayarak 
Allah’ın yolundan alıkoymak için her yolun başında 
oturmayın! Ve hatırlayın ki siz çok az idiniz de sizi çoğalttı. 
Bozgunculuk yapanların sonunun nasıl olduğuna bir 
bakın!” 

و Veٌطَاِئفَة كَان ِإن  bir grupِمنْكُم  İçinizdenنُواآم  iman etmiş 
 bir grup  وطَاِئفَةşeyeٌ  ِبِهgönderildiğim  ُأرِسلْتkendisiyleُ ِبالَِّذي

daْؤِمنُواي لَم  iman etmediğine göreَوا فِبراص artık sabredin 
 bizim  بينَنَاAllah  اللَّهhüküm verinceye  يحكُمkadar حتَّى

aramızdaوهو  Şüphesiz Oرخَي  en hayırlısıdırاِكِمينالْح  
hüküm verenlerin 

87) “Ve içinizden bir grup kendisiyle gönderildiğim şeye 
iman etmiş, bir grup da iman etmediğine göre artık Allah 
bizim aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. Şüphesiz 
O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” 
(*)Medyen, Mısır ile Filistin arasında, Sînâ yarımadasının kuzeyindeki 
bölgenin adıdır. Hz. Şuayb döneminde buralarda Araplar'ın Emur 
(Amorite) koluna mensup kabileler oturuyordu. 
İslâmî kaynaklarda Medyen'le ilgili daha farklı bilgiler de verilmektedir. Bir 
görüşe göre Medyen'in, Hz. İbrahim'in oğlunun ismi olduğu, zamanla 
onun soyundan gelenlerin de bu isimle anıldığı söylenir. Akabe körfezinin 
doğu kıyısındaki Maan yakınlarında bulunan eski bir şehir bu adı 
taşımaktaydı.  
Medyen halkı Şuayb aleyhisselâm döneminde Mısır krallarına bağlıydı. 
Araplar'la yakın ilişkileri neticesinde zamanla Araplaşmalardır. Aynı 
soydan gelen Şuayb'm şeceresi İslâm kaynaklarında İbrahim oğlu Medyen 
oğlu Yeşcur oğlu Mîkâil oğlu Şuayb şeklinde verilir. Şeceresi hakkında 
farklı bilgiler de vardır. Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Mûsâ Mısır'dan 
çıktıktan sonra Medyen'e gelmiş, Hz. Şuayb ile tanışarak on yıl kadar 
onun işinde çalışmış; sonunda Şuayb Musa'yı kızıyla evlendirmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهِإن ِتكُميقَر ِمن موهِرجِمِه ِإلَّا أَنْ قَالُوا أَخقَو ابوا كَانَ جمو
فَأَجنَيناه وأَهلَه ِإلَّا امرأَته كَانت ِمن ) 82(أُناس يتطَهرونَ 

 اِبِرينةُ ) 83(الْغاِقبكَانَ ع فكَي ا فَانظُرطَرم ِهملَيا عنطَرأَمو
 ِرِمنيجوا ) 84(الْمدبِم اعاقَوا قَالَ يبيعش ماهأَخ نيدِإلَى مو

اللَّه ما لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيره قَد جاَءتكُم بينةٌ ِمن ربكُم فَأَوفُوا 
ِميزانَ ولَا تبخسوا الناس أَشياَءهم ولَا تفِْسدوا ِفي الْكَيلَ والْ

 ِمِننيؤم مِإنْ كُنت لَكُم ريخ ا ذَِلكُملَاِحهِإص دعِض ب85(الْأَر (
 نِبيِل اللَِّه مس نونَ عدصتونَ ووِعداٍط توا ِبكُلِّ ِصردقْعلَا تو

نها ِعوجا واذْكُروا ِإذْ كُنتم قَِليلًا فَكَثَّركُم آمن ِبِه وتبغو
 فِْسِدينةُ الْماِقبكَانَ ع فوا كَيانظُرِإنْ كَانَ طَاِئفَةٌ ) 86(وو

ِمنكُم آمنوا ِبالَِّذي أُرِسلْت ِبِه وطَاِئفَةٌ لَم يؤِمنوا فَاصِبروا حتى 
  )87(وهو خير الْحاِكِمني يحكُم اللَّه بيننا 

و Veا كَانم  olduابوج  cevabıِمِهقَو  kavmininِإلَّا  yalnızca َأن 
 ülkenizden  ِمن قَريِتكُمOnları  همçıkarın  َأخِْرجوdemeleri قَالُوا
مِإنَّه çünkü bunlarُأنَاس  insanlarmışونرتَطَهي  çok temiz 

82) Ve kavminin cevabı; yalnızca: “Onları ülkenizden 
çıkarın, çünkü bunlar çok temiz insanlarmış.” demeleri 
oldu. 

نَاهيفََأنج Nihayet biz onu kurtardıkو  ve لَهَأه ehliniِإلَّا  ancak 
müstesnaَأتَهرام  karısıْكَانَت  O olduالْغَاِبِرين ِمن  geride 

kalanlardan 
83) Nihayet biz onu ve ehlini kurtardık, ancak karısı 
müstesna. O geride kalanlardan oldu. 

و Veنَاطَرَأم  yağdırdıkِهملَيع  onların üzerineاطَرم  bir sağanak 
فَانظُر bir bakَفكَي  nasıl olduğunaُةاِقبع كَان  sonunun 

ِرِمينجالْم Günahkârların 
84) Ve onların üzerine bir sağanak yağdırdık. 
Günahkârların sonunun nasıl olduğuna bir bak. 
(*)Yukarıdaki âyetler, cinsel sapıklığın en çirkinini işleyen ve gönderilen 
peygamberi dinlemeyip ona karşı azgınlık ve nefretle çıkan Lût kavminin 
ibretli akibeti açıklandı ve ahlâksızlığa pas veren kadrolar, idareciler 
uyarıldı. 

و Veنيدِإلَى م  Medyene’deمَأخَاه  kardeşleriابيشُع  Şuayb’ıقَاَل  
Dedi kiِماقَوي  kavmimوادباع  ibadet edinاللَّه  Allah’aا لَكُمم  

sizin yokturِإلٍَه ِمن  ilahınızهرغَي  O’ndan başkaقَد  Kuşkusuz 
تْكُماءج size gelmiştirٌنَةيب  apaçık bir belgeكُمبر ِمن  

Rabbinizdenفُوافََأو  tam yapınَلالْكَي  tartıyıو  ve انالِْميز 
Ölçüyüواخَسلَا تَبو  eksiltmeyinالنَّاس  İnsanlarınمهاءَأشْي  
eşyasınıوالَا تُفِْسدو  bozgunculuk yapmayınِضِفي الَْأر  

yeryüzündeدعب  sonraالَاِحهِإص  Islah edildiktenذَِلكُم  bu sizin 
لَكُم رخَي için daha hayırlıdırكُنتُم ِإن  isenizْؤِمِنينم  İman 
edenler 
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 الَِّذينو بيعاشي كنِرجخِمِه لَنقَو وا ِمنركْبتاس لَأُ الَِّذينقَالَ الْم
نَّ ِفي ِملَِّتنودعلَت ا أَوِتنيقَر ِمن كعوا منا آمكُن لَوا قَالَ أَو

 88(كَاِرِهني(  ا ِفي ِملَِّتكُمندا ِإنْ علَى اللَِّه كَِذبا عنيرافْت قَد
بعد ِإذْ نجانا اللَّه ِمنها وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود ِفيها ِإلَّا أَنْ يشاَء 

ما علَى اللَِّه توكَّلْنا ربنا افْتح اللَّه ربنا وِسع ربنا كُلَّ شيٍء ِعلْ
 الْفَاِتِحني ريخ تأَنو قا ِبالْحِمنقَو نيبا وننيلَأُ  )89(بقَالَ الْمو

الَِّذين كَفَروا ِمن قَوِمِه لَِئن اتبعتم شعيبا ِإنكُم ِإذًا لَخاِسرونَ 
رجفَةُ فَأَصبحوا ِفي داِرِهم جاِثِمني فَأَخذَتهم ال )90(
الَِّذين كَذَّبوا شعيبا كَأَنْ لَم يغنوا ِفيها الَِّذين كَذَّبوا شعيبا  )91(

 اِسِرينالْخ موا ه92(كَان(  ِم لَقَداقَوقَالَ يو مهنلَّى عوفَت
ني وبالَاِت رِرس كُمتلَغٍم أَبلَى قَوى عآس ففَكَي لَكُم تحص

 ا  )93(كَاِفِرينلَها أَهذْنِإلَّا أَخ ِبين ٍة ِمنيا ِفي قَرلْنسا أَرمو
ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَِة  )94(ِبالْبأْساِء والضراِء لَعلَّهم يضرعونَ 

الُوا قَد مس آباَءنا الضراُء والسراُء الْحسنةَ حتى عفَوا وقَ
  )95(فَأَخذْناهم بغتةً وهم لَا يشعرونَ 

  ياقَوِمdedi ki  قَاَلve  وO da onlardan  عنْهمyüz çevirerek فَتَولَّى
Ey kavmimلَقَد  andolsunلَغْتُكُمَأب  ben size tebliğ ettimالَاِت ِرس 

risaletiniيبر  Rabbiminو  ve ُتحنَص öğüt verdimلَكُم  size 
  كَاِفِرينbir topluluğa  علَى قَوٍم?.acırım  آسىartık ben nasıl فَكَيفَ
kâfir 

93) O da onlardan yüz çevirerek ve dedi ki: “Ey kavmim, 
andolsun ben size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size 
öğüt verdim, artık ben kâfir bir topluluğa nasıl acırım.” 
(*)Yukarıda geçen âyetler, kendilerini bütünüyle dünyalığa verip nefis ve 
şehvetleri doğrultusunda yaratıldıkları yüksek gayeden uzaklaşan inkarcı 
azgın milletlerin sonlarının felâketle noktalandığı belirtildi. 

و Veام  hangiلْنَاسَأر  biz gönderdiysekٍةيِفي قَر  memlekete ِمن 
نَِبي nebiِإلَّا  mutlakaَأخَذْنَا  yakalamışızdır kiالَهَأه  oranın 

halkınıاِءْأسِبالْب  sıkıntıو  ve اِءرالض zorluklaملَّهلَع  diyeوعرضي ن 
yalvarıp yakarsınlar 

94) Ve biz hangi memlekete bir nebi gönderdiysek, oranın 
halkını mutlaka sıkıntı ve zorlukla yakalamışızdır ki 
yalvarıp yakarsınlar diye. 

ثُم Sonra daلْنَادب  verdik كَانم yerineَئِةيالس  kötülükَنَةسالْح  iyilik 
  مسkuşkusuz قَدdediler  قَالُوا ve  وçoğaldılar  عفَواta ki حتَّى

dokunmuştuنَااءآب  atalarımız daاءرالض  şiddetli sıkıntılarو  
ve اءرالس genişlikفََأخَذْنَا  yakalayıverdikمه  Nihayet biz de 

onlarıًغْتَةب  ansızınمهو  kendileri ْشلَا يونرع farkında 
değillerken 

95) Sonra da kötülük yerine iyilik verdik, ta ki çoğaldılar ve 
kuşkusuz, atalarımıza da şiddetli sıkıntılar ve genişlik 
dokunmuştu” dediler. Nihayet biz de kendileri farkında 
değillerken onları ansızın yakalayıverdik. 
 
 
 
 
 
 
 

  الَِّذين استَكْبرواileri gelenlerinden  الْملَُأdediler قَاَل
büyüklenenlerِمِهقَو ِمن  Kavmininنَّكلَنُخِْرج  seni çıkaracağız 

بياشُعي Ey Şuaybو  ve نُواآم الَِّذين iman edenleriكعم  seninle 
birlikteِتنَايقَر ِمن  ya ülkemizdenَأو  ya daنودلَتَع  mutlaka 

döneceksinizِفي ِملَِّتنَا  bizim dinimizeقَاَل  Dedi kiلَوَأو  de mi? 
  istemesek  كَاِرِهينBiz كُنَّا

88) Kavminin ileri gelenlerinden büyüklenenler: “Ey Şuayb, 
seni ve seninle birlikte iman edenleri ya ülkemizden 
çıkaracağız ya da mutlaka bizim dinimize döneceksiniz?” 
dediler. Dedi ki: “Biz istemesek de mi?” 

قَد Kuşkusuzنَايافْتَر  iftira etmiş oluruzلَى اللَِّهع  Allah’aاكَِذب  
yalanنَادع ِإن  dönersekِفي ِملَِّتكُم  sizin dininizeدعب  sonra ِْإذ 
 yoktur  وما يكُونondan  ِمنْهاAllah  اللَّهbizi kurtardıktan نَجانَا
 ancak  ِإلَّاsizin dininize  ِفيهاdönmek  َأن نَعودBizim için لَنَا

müstesnaشَاءي َأن  dilemesiاللَّه  Allah’ın نَابر Rabbimizinِسعو  
vasi’dirنَابر  Rabbimizinَّكُل  herٍءشَي  şeyiاِعلْم  ilmi 

kuşatmıştırلَى اللَِّه ع Allah’aكَّلْنَاتَو  Biz yalnız tevekkül ettik 
 arasında  وبينbizimle  بينَنَاhüküm ver  افْتَحRabbimiz ربنَا
 en hayırlısısın  خَيرsen  وَأنْتhak ileَ  ِبالْحقkavmimizِّ قَوِمنَا

الْفَاِتِحين Şüphesiz sen hüküm verenlerin 
89) “Kuşkusuz, Allah bizi ondan kurtardıktan sonra sizin 
dininize dönersek Allah’a yalan iftira etmiş oluruz. Bizim 
için sizin dininize dönmek yoktur, ancak Allah’ın dilemesi 
müstesna. Rabbimiz vasi’dir. Rabbimizin ilmi her şeyi 
kuşatmıştır. Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Rabbimiz, 
bizimle kavmimiz arasında sen hak ile hüküm ver! 
Şüphesiz sen hüküm verenlerin en hayırlısısın.” 

و Veقَاَل  dediler kiلَُأالْم  ileri gelenlerindenواكَفَر الَِّذين  kâfir 
olanlarِمِهقَو ِمن  kavmininلَِئن  Andolsunتُمعاتَّب  uyarsanız 
 hüsrana  ِإذًا لَخَاِسرونmutlaka olursunuz  ِإنَّكُمŞuayb’a شُعيبا

uğrayanlardan 
90) Ve kavminin ileri gelenlerinden kâfir olanlar dediler ki: 
“Andolsun Şuayb’a uyarsanız mutlaka hüsrana 
uğrayanlardan olursunuz.” 

مفََأخَذَتْه Nihayet onları yakalayıverdiُفَةجالر  şiddetli bir 
sarsıntıواحبفََأص  çöke kaldılar اِرِهمِفي د yurtlarında اِثِمينج diz 

üstü çöke kaldılar 
91) Nihayet onları şiddetli bir sarsıntı yakalayıverdi de 
yurtlarında diz üstü çöke kaldılar.  

  لَم يغْنَواsanki  كََأنŞuayb’ı  شُعيباyalanlayanlar الَِّذين كَذَّبوا
oturmadılarاِفيه  oradaواكَذَّب الَِّذين  yalanlayanlar var yaابيشُع  

Şuayb’ıكَانُوا  oldularمه  onlarالْخَاِسِرين  hüsrana uğrayanlar 
92) Şuayb’ı yalanlayanlar sanki orada oturmadılar. Şuayb’ı 
yalanlayanlar var ya, işte onlar hüsrana uğrayanlar oldular. 
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 mirasçı  يِرثُونolanları  ِللَِّذينdoğruya erdirmeye mi? ولَم يهِدَأ
ضالَْأر yeryüzüneِدعب ِمن  sonraاِلهَأه  Sakinlerindenَأن  Eğerلَو  

olsaydıkنَشَاء  dilemişمنَاهبَأص  musibet isabet ettirirdikِبذُنُوِبِهم  
onlaraو  ve عنَطْب damgalar vururduk daلَى قُلُوِبِهمع  kalplerine 

مفَه onlar böylelikleونعمسلَا ي  işitmeyenler olurlardı 
100) Sakinlerinden sonra yeryüzüne mirasçı olanları 
doğruya erdirmeye mi? Eğer biz dilemiş olsaydık onlara 
günahları nedeniyle bir musibet isabet ettirirdik; ve 
kalplerine damgalar vururduk da onlar böylelikle 
işitmeyenler olurlardı. 

ِتلْك İşteىالْقُر  o memleketler kiنَقُص  anlatıyoruzكلَيع  sana 
  جاءتْهمDoğrusu  ولَقَدbiz onların haberlerinden ِمن َأنْباِئها

onlara gelmişlerdiسر ملُه Resulleriنَاِتيِبالْب  apaçık delillerle افَم 
 yalanladıkları için  ِبما كَذَّبواfakat iman etmediler ِليْؤِمنُوا كَانُوا

 Allah  اللَّهmühürler  يطْبعişte böyle  كَذَِلكdaha önce ِمن قَبُل
 kâfirlerin  الْكَاِفِرينkalplerini علَى قُلُوِب

101) İşte o memleketler ki biz onların haberlerinden 
sana anlatıyoruz. Doğrusu Resulleri onlara apaçık 
delillerle gelmişlerdi, fakat daha önce yalanladıkları 
için iman etmediler. Allah kâfirlerin kalplerini işte 
böyle mühürler. 

و Veنَادجا وم  görmedikِلَأكْثَِرِهم  onların pek çoğundaٍدهع ِمن  
ahde vefaِإنو  olarakنَادجو  gördükمهَأكْثَر  Onların pek 

çoğunuلَفَاِسِقين  fasıklar 
102) Ve onların pek çoğunda ahde vefa görmedik. Onların 
pek çoğunu fasıklar olarak gördük. 
(*)Yukarıda geçen âyetler, insanların nefis ve İblîs'in şer ikliminden 
uzaklaştırılıp kutsî âlemin ferahlatıcı, umut ve huzur, güven ve kalb 
yatışkanlığı verici iklimine eriştirmek için her kavim ve millete birer uyarıcı 
ve yüce âlemden saadet müjdesini haber veren bir peygamber gönderildiği 
konu edildi. Sonra da inkâr ve tuğyanda ısrar edenlerin, dönüş yaparlar 
diye bir takım sıkıntılarla denendikleri anlatıldı.İmân edip ahlâkını 
güzelleştiren her milletin maddî ve manevî alanlarda göklerin ve yerin 
bereketlerine lâyık oldukları belirtildi. 

ثُم Sonraثْنَاعب  gönderdikِدِهمعب ِمن  onların ardındanىوسم  
Musa’yıاِتنَاِبآي  ayetlerimizleنوعِإلَى ِفر  Firavun’aو  ve لَِئِهم ileri 

gelenlerineوافَظَلَم  fakat zulmettilerاِبه  onlarفَانظُر  Bakَفكَي  
nasılكَان  oldu?ُةاِقبع  sonuفِْسِدينالْم  fesatçıların 

103) Sonra onların ardından Musa’yı ayetlerimizle Firavun’a 
ve ileri gelenlerine gönderdik, fakat onlar zulmettiler. Bak 
fesatçıların sonu nasıl oldu? 

و Veقَاَل  dedi kiىوسم  Musaاي  Ey نوعِفر Firavunِإنِّي  
muhakkak benوٌلسر  bir resulümبر ِمن  Rabbindenالَِمينالْع  

alemlerin 
104) Ve Musa dedi ki: “Ey Firavun, muhakkak ben 
alemlerin Rabbinden bir resulüm.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كَاٍت ِمنرب ِهملَيا عنحا لَفَتقَواتوا ونى آملَ الْقُرأَنَّ أَه لَوو
السماِء والْأَرِض ولَِكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم ِبما كَانوا يكِْسبونَ 

فَأَِمن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأِْتيهم بأْسنا بياتا وهم ناِئمونَ أَ )96(
أَوأَِمن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأِْتيهم بأْسنا ضحى وهم يلْعبونَ  )97(
)98( اِسرالْخ ماللَِّه ِإلَّا الْقَو كْرم نأْماللَِّه فَلَا ي كْروا مونَ أَفَأَِمن

(99)  ا أَنْ لَوِلهِد أَهعب ِمن ضِرثُونَ الْأَري ِد ِللَِّذينهي لَمأَو
نشاُء أَصبناهم ِبذُنوِبِهم ونطْبع علَى قُلُوِبِهم فَهم لَا يسمعونَ 

)100(  مهاَءتج لَقَدا واِئهبأَن ِمن كلَيع قُصى نالْقُر ِتلْك
ر لُ كَذَِلكقَب وا ِمنا كَذَّبوا ِبمِمنؤوا ِليا كَاناِت فَمنيِبالْب ملُهس

 لَى قُلُوِب الْكَاِفِرينع اللَّه عطْب101(ي(  ِمن ا ِلأَكْثَِرِهمندجا ومو
 لَفَاِسِقني مها أَكْثَرندجِإنْ وٍد وه102(ع( عب ا ِمنثْنعب ثُم ِدِهم

موسى ِبآياِتنا ِإلَى ِفرعونَ وملَِئِه فَظَلَموا ِبها فَانظُر كَيف كَانَ 
 فِْسِدينةُ الْماِقب103(ع(  ولٌ ِمنسي رنُ ِإنوعاِفرى يوسقَالَ مو

 الَِمنيالْع ب104(ر(  
و Veلَو  şayetَأن  elbetteَلَأه  halkıىالْقُر  o ülkelerinنُواآم  

iman edipااتَّقَوو  sakınsalardıنَالَفَتَح  açardık ِهملَيع üzerine 
onlarınكَاٍترب  bereketlerاِءمالس ِمن  gökten deو  veِضالَْأر  

yerden deلَِكنو  fakatواكَذَّب  onlar yalanladılarفََأخَذْنَا  biz de 
yakalayıverdikمه  onlarıاِبم  sebebiyleكَانُوا  olduklarıونكِْسبي  

kazanmakta 
96) Ve şayet o ülkelerin halkı iman edip sakınsalardı elbette 
onların üzerine gökten de ve yerden de bereketler açardık, 
fakat onlar yalanladılar, biz de onları kazanmakta oldukları 
sebebiyle yakalayıverdik. 

َأفََأِمن emin mi oldular?ُلَأه  halkıىالْقُر  O ülkelerinمهْأِتيي َأن  
gelmeyeceğindenنَاْأسب  azabımızınاتًايب  geceleyinمهو  

kendilerineوننَاِئم  uyurlarken 
97) O ülkelerin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine 
azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?  

َأِمنَأو Ya da emin mi oldular?ُلَأه  halkıىالْقُر  o ülkelerin َأن 
مهْأِتيي gelmeyeceğindenنَاْأسب  azabımızınىحض  kuşluk vakti 
مهو kendilerineونبلْعي  eğlenirlerken 

98) Ya da o ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken 
kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? 

  اللَِّهtuzağından  مكْرYoksa onlar emin mi oldular? َأفََأِمنُوا
Allah’ınنْأمفَلَا ي  emin olamaz!كْرم  tuzağındanاللَِّه  Allah’ın 

 Hüsrana uğrayanlar  الْخَاِسرونtopluluğundan  الْقَومbaşkası ِإلَّا
99) Yoksa onlar Allah’ın tuzağından emin mi oldular? 
Hüsrana uğrayanlar topluluğundan başkası Allah’ın 
tuzağından emin olamaz. 
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ِجئْت قَد قلَى اللَِّه ِإلَّا الْحلَى أَنْ لَا أَقُولَ عع ِقيقح ٍة ِمننيِبب كُم
قَالَ ِإنْ كُنت ِجئْت ِبآيٍة  )105(ربكُم فَأَرِسلْ مِعي بِني ِإسراِئيلَ 

 اِدِقنيالص ِمن ا ِإنْ كُنت106(فَأِْت ِبه(  فَِإذَا ِهي اهصفَأَلْقَى ع
 ِبنيانٌ مبا )107(ثُعاُء ِللنضيب فَِإذَا ِهي هدي عزنو ِظِرين

)108(  ِليمع اِحرذَا لَسنَ ِإنَّ هوعِم ِفرقَو لَأُ ِمنقَالَ الْم
يِريد أَنْ يخِرجكُم ِمن أَرِضكُم فَماذَا تأْمرونَ  )109(
)110(  اِشِريناِئِن حدِسلْ ِفي الْمأَرو اهأَخِجِه وقَالُوا أَر
وجاَء السحرةُ ِفرعونَ  )112(عِليٍم يأْتوك ِبكُلِّ ساِحٍر  )111(

 اِلِبنيالْغ نحا نا ِإنْ كُنرا لَأَج113(قَالُوا ِإنَّ لَن(  كُمِإنو معقَالَ ن
 ِبنيقَرالْم كُونَ  )114(لَِمنا أَنْ نِإمو لِْقيا أَنْ تى ِإموسامقَالُوا ي
 لِْقنيالْم نحاِس قَ )115(نالن نيوا أَعرحا سا أَلْقَوالَ أَلْقُوا فَلَم

وأَوحينا ِإلَى موسى  )116(واسترهبوهم وجاُءوا ِبِسحٍر عِظيٍم 
فَوقَع الْحق  )117(أَنْ أَلِْق عصاك فَِإذَا ِهي تلْقَف ما يأِْفكُونَ 

فَغِلبوا هناِلك وانقَلَبوا صاِغِرين  )118(وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ 
)119(  اِجِدينةُ سرحالس أُلِْقيو)120(  
 Önce sen mi  ِإما َأن تُلِْقيEy Musa  ياموسىDediler ki قَالُوا

atacaksınاِإمو  yoksaننَح نَكُون َأن  biz miلِْقينالْم  atalım? 
115) Dediler ki: “Ey Musa! Önce sen mi atacaksın, yoksa 
biz mi atalım?” 

 büyülediler  سحرواatınca  َألْقَواOnlar  فَلَماSiz atın  َألْقُواdedi قَاَل
نيَأع gözleriniالنَّاِس  insanlarınو  ve وبهتَراس dehşete 

düşürdüler deمه  onlarıوااءجو  getirdilerٍر ِبِسح bir sihirِظيٍمع  
büyük 

116) “Siz atın.” dedi. Onlar atınca insanların gözlerini 
büyülediler ve onları dehşete düşürdüler de büyük bir sihir 
getirdiler. 

و Veنَايحَأو  biz de vahyettikىوسِإلَى م  Musa’yaَأن  diyeَألِْق  
atıverاكصع  Sen asanıَِإذَا ف Bir de baktılar kiِهي  onlarınُتَلْقَف  

uydurduklarını ْأِفكُونا يم yakalayıp yutuyor 
117) Ve biz de Musa’ya: “Sen asanı atıver!” diye vahyettik. 
Bir de baktılar ki onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor.  

قَعفَو Böylece ortaya çıktıُّقالْح  hakو  veطََلب  boşa çıktı ام 
 yapmakta  يعملُونoldukları da كَانُوا

118) Böylece hak ortaya çıktı; ve yapmakta oldukları da boşa 
çıktı. 

 döndüler انقَلَبوا ve  وorada  هنَاِلكArtık yenilmiş oldular فَغُِلبوا
اِغِرينص küçülerek 

119) Artık orada yenilmiş oldular ve küçülerek döndüler. 
و Veُألِْقي  kapandılarُةرحالس  sihirbazlarاِجِدينس  secdeye 

120) Ve sihirbazlar secdeye kapandılar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  علَىsöylememektir  َأن لَا َأقُوَلBenimعلَىyükümlülüğüm حِقيقٌ
hakkındaاللَِّه  Allahِإلَّا  başkasınıَّقالْح  haktanقَد  Gerçekten 

deِجْئتُكُم  size geldimنٍَةيِبب  apaçık bir delil ileكُمبر ِمن  
Rabbinizdenِسْلفََأر  Artık gönderِعيم  benimleاِئيَلرِني ِإسب  
İsrailoğullarını 

105) “Benim yükümlülüğüm Allah hakkında haktan 
başkasını söylememektir. Gerçekten de size Rabbinizden 
apaçık bir delil ile geldim. Artık İsrailoğullarını benimle 
gönder.” 

 bir ayet ile  ِبآيٍةgelmişsen  ِجْئتSenَ  كُنتeğerَ  ِإنDedi ki قَاَل
 doğru ن الصاِدِقين ِمisen isen  كُنتo haldeَ  ِإنonu  ِبهاgetir فَْأِت

söyleyenlerden 
106) Dedi ki: “Sen bir ayet ile gelmişsen eğer doğru 
söyleyenlerden isen o halde onu getir!” 

 o hemen  ِهيBunun üzerine  فَِإذَاasasını عصاهbıraktı da  فََألْقَى
انبثُع ejderha oluverdiِبينم  açıkça 

107) Bunun üzerine asasını bıraktı da o hemen açıkça 
ejderha oluverdi.  

عنَزو çıkardıهدي  Eliniفَِإذَا  hemenِهي  o daاءضيب  bembeyaz 
parlayıverdiِللنَّاِظِرين  bakanlara 

108) Elini çıkardı, o da hemen bakanlara bembeyaz 
parlayıverdi. 

  ِفرعونkavminin  ِمن قَوِمileri gelenleri ملَُأ الdediler kiْ قَاَل
Firavunِإن  Doğrusu gerçekten deذَاه  buاِحرلَس  bir 

sihirbazdırِليمع  bilgili 
109) Firavun kavminin ileri gelenleri dediler ki: “Doğrusu 
bu gerçekten de bilgili bir sihirbazdır.” 

ِريدي istiyorكُمخِْرجي َأن  Sizi çıkarmakِضكُمَأر ِمن  yurdunuzdan 
 ?buyurursunuz  تَْأمرونO halde ne فَماذَا

110) “Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. O halde ne 
buyurursunuz?”  

  وَأرِسْلkardeşini َأخَاهve   وOnu alıkoy  َأرِجِهDediler ki قَالُوا
yolla اِئِندِفي الْم Şehirlere deاِشِرينح  toplayıcılar 

111) Dediler ki: “Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de 
toplayıcılar yolla.” 

ْأتُوكي sana getirsinlerِِّبكُل  hepsiniاِحٍرس  sihirbazlarınِليٍمع  
Bilgili 

112) “Bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler.” 
Bu âyetler, o dönemde sihrin yaygın olduğunu ve insanların sihir 
yarışmalarına alışık bulunduğunu göstermektedir. Kelâm bilginleri, çeşitli 
devirlerdeki peygamberlerin gösterdikleri mucizelerin, daha çok o 
devirlerdeki toplumların değer verip ilgi duydukları konulara ilişkin 
olduğunu belirtirler. 

و Veاءج  gelerekُةرحالس  sihirbazlarنوعِفر  Firavun’aقَالُوا  
dedilerِإن  mutlakaارلَنَا لََأج  bir mükâfatكُنَّا ِإن  var değil mi? 

ننَح bizeالْغَاِلِبين  Galip gelirsek 
113) Ve sihirbazlar Firavun’a gelerek: “Galip gelirsek 
mutlaka bize bir mükâfat var değil mi?” dediler. 

  لَِمنayrıca gerçekten de siz  وِإنَّكُمEvet  نَعمdedi قَاَل
olacaksınızِبينقَرالْم  yakınlaşanlardan 

114) “Evet, ayrıca gerçekten de siz yakınlaşanlardan 
olacaksınız” dedi. 
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و Veا تَنِقمم  Sen intikam alıyorsunِمنَّا  bizdenِإلَّا  ancakنَّاآم َأن  
iman ettiğimiz içinاِتِبآي  ayetlerineنَابر  Rabbimizinتْنَااءا جلَم  

bize geldiğindeنَابر  Rabbimizَْأفِْرغ  yağdırنَالَيع  üzerimize 
 müslümanlar  مسِلِمينcanımızı olarak al تَوفَّنَا ve  وsabır صبرا

126) “Ve Sen bizden ancak onlar bize geldiğinde 
Rabbimizin ayetlerine iman ettiğimiz için intikam 
alıyorsun. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve canımızı 
müslümanlar olarak al.” 

و Veقَاَل  dediler kiلَُأالْم  ileri gelenleriِمقَو ِمن  kavmininنوعِفر  
Firavunَأتَذَر  mi bırakacaksın?ىوسم  Musaو همقَو ile kavmini 
  ويذَركyeryüzünde  ِفي الَْأرِضbozgunculuk yapmaları ِليفِْسدوا

seni terk etmeleri içinو  ve تَكآِله ilahlarınıقَاَل  O da dedi 
  ِنساءهمsağ bırakırız  ونَستَحِيOğullarını  َأبنَاءهمöldürür سنُقَتُِّل

kadınlarınıو  Veِإنَّا  elbetteمقَهفَو  biz onlar üzerinde bir güce 
sahibizونقَاِهر  kahredici 

127) Ve Firavun kavminin ileri gelenleri dediler ki: “Musa 
ile kavmini yeryüzünde bozgunculuk yapmaları, seni ve 
ilahlarını terk etmeleri için mi bırakacaksın?” O da: 
“Oğullarını öldürür, kadınlarını sağ bırakırız. Ve elbette biz 
onlar üzerinde kahredici bir güce sahibiz” dedi.   

 yardım isteyin  استَِعينُواkavmine  ِلقَوِمِهMusa  موسىdedi ki قَاَل
  الَْأرضElbette ki  ِإنsabredin اصِبروا ve  وAllah’tan ِباللَِّه

yeryüzüِللَِّه  Allah’ındırاوِرثُهي  ona varis kılarشَاءي نم  
dilediğiniاِدِهِعب ِمن  kullarındanو  Ve ُةاِقبالْع Sonuçتَِّقينِللْم  

muttakilerindir 
128) Musa kavmine dedi ki: “Allah’tan yardım isteyin ve 
sabredin. Elbette ki yeryüzü Allah’ındır; kullarından 
dilediğini ona varis kılar. Ve sonuç muttakilerindir.” 

  َأن تَْأِتينَاönce de  ِمن قَبِلeziyete uğratıldık  ُأوِذينَاDediler ki قَالُوا
Sen bize gelmedenِدعب ِمنو  sonra daا ِجْئتَنَام  geldiktenقَاَل  

Dedi kiىسع  Umulur kiبر كُم Rabbinizِلكهي َأن  helak eder 
كُمودع düşmanınızıو  ve تَخِْلفَكُمسي sizi halifeler kılarِضِفي الَْأر  

yeryüzündeنظُرفَي  Böylece bakacaktırَفكَي  nasılلُونمتَع  
davranacağınıza 

129) Dediler ki: “Sen bize gelmeden önce de geldikten 
sonra da eziyete uğratıldık.” Dedi ki: “Umulur ki Rabbiniz 
düşmanınızı helak eder ve sizi yeryüzünde halifeler kılar. 
Böylece nasıl davranacağınıza bakacaktır.” 

و Veلَقَد  andolsunَأخَذْنَا  biz uğrattıkآَل  hanedanınıنوعِفر  
Firavunِنينِبالس  yıllarcaنَقٍْصو  darlığınaاِترالثَّم ِمن  ürünملَّهلَع  

belkiونذَّكَّري  düşünürler diye 
130) Ve andolsun biz Firavun hanedanını belki düşünürler 
diye yıllarca ürün darlığına uğrattık.  
(*)Bu âyette de İsrâiloğulları'nın, peygamberleriyle birlikte eski yurtlarına 
dönmelerine izin vermeyen Firavun ve halkının -bu inatlarından 
vazgeçirmek üzere- şiddetli bir kuraklık ve ürün düşüklüğüyle 
cezalandırıldığından söz edilmekte olup senenin çoğulu olan sinîn 
kelimesi kuraklıkla ilişkili bir anlamda kullanılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الَِمنيالْع با ِبرنونَ  )121(قَالُوا آمارهى ووسم بر
)122(  كْرذَا لَمِإنَّ ه لَ أَنْ آذَنَ لَكُمِبِه قَب منتنُ آموعقَالَ ِفر

مونَ مكَرتموه ِفي الْمِدينِة ِلتخِرجوا ِمنها أَهلَها فَسوف تعلَ
)123(  كُمنلِّبلَأُص ِخلَاٍف ثُم ِمن لَكُمجأَرو كُمِديأَي نلَأُقَطِّع

 ِعنيم124(أَج(  َوننقَِلبا منبا ِإلَى رقَالُوا ِإن)ا  )125ِمن نِقما تمو
ا أَفِْرغْ عنبا رناَءتا جا لَمنباِت را ِبآينا ِإلَّا أَنْ آمفَّنوتا وربا صنلَي

 ِلِمنيس126(م(  همقَوى ووسم ذَرنَ أَتوعِم ِفرقَو لَأُ ِمنقَالَ الْمو
 ماَءهنلُ أَبقَتنقَالَ س كتآِلهو كذَريِض ووا ِفي الْأَرفِْسدِلي

قَالَ موسى  )127(ونستحِي ِنساَءهم وِإنا فَوقَهم قَاِهرونَ 
ِلقَوِمِه استِعينوا ِباللَِّه واصِبروا ِإنَّ الْأَرض ِللَِّه يوِرثُها من يشاُء 

 ِقنيتةُ ِللْماِقبالْعاِدِه وِعب ِل أَنْ  )128(ِمنقَب ا ِمنقَالُوا أُوِذين
م أَنْ يهِلك عدوكُم تأِْتينا وِمن بعِد ما ِجئْتنا قَالَ عسى ربكُ

ولَقَد  )129(ويستخِلفَكُم ِفي الْأَرِض فَينظُر كَيف تعملُونَ 
أَخذْنا آلَ ِفرعونَ ِبالسِنني ونقٍْص ِمن الثَّمراِت لَعلَّهم يذَّكَّرونَ 

)130(  
  الْعالَِمينRabbine  ِبربiman ettik  آمنَّاDediler ki قَالُوا

Alemlerin 
121) Dediler ki: “Alemlerin Rabbine iman ettik.” 

بر Rabbineىوسم  Musa’nınو  ve وناره Harun’un 
122) “Musa’nın ve Harun’un Rabbine...” 

 O’na  ِبِه?iman mı ettiniz  آمنتُمFiravun da  ِفرعونdedi ki قَاَل
  هذَاMutlaka  ِإنsize  لَكُمizin vermeden  آذَنBen  َأنönce قَبَل
buكْرلَم  bir düzendirوهتُمكَرم  kurduğunuzِدينَِةِفي الْم  şehirde 

 O  فَسوفahalisiniَ  َأهلَهاoradan  ِمنْهاçıkarmak için ِلتُخِْرجوا
halde yakındaونلَمتَع  bileceksiniz 

123) Firavun da dedi ki: “Ben size izin vermeden önce O’na 
iman mı ettiniz? Mutlaka bu ahalisini oradan çıkarmak için 
şehirde kurduğunuz bir düzendir. O halde yakında 
bileceksiniz.” 

نلَُأقَطِّع Elbette ki kestireceğimكُمِديَأي  elleriniziو  ve لَكُمجَأر 
ayaklarınızıِخلَاٍف ِمن  çaprazlamaثُم  sonra daنَّكُملِّبلَُأص  
astıracağımِعينمَأج  hepinizi 

124) “Elbette ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama 
kestireceğim sonra da hepinizi astıracağım.” 

 biz Rabbimize  ِإلَى ربنَاMuhakkak ki  ِإنَّاDediler ki قَالُوا
وننقَِلبم döneceğiz 

125) Dediler ki: “Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz.”  
(*)Firavun'un, öldürmeye kadar varan ağır tehditleri karşısında, eski 
sihirbazlar ve yeni müminler, hakikat üzere sebat gösterip inancına bağlı 
kalarak ölmenin, korkaklık göstererek münafıkça yaşamaktan daha şerefli 
bir tutum olduğunu cesaretle dile getirdiler ve bütün olacak kötü şeylere 
karşı metanetle direnmelerini sağlayacak bol sabırlar ihsan etmesi için 
Cenâb-ı Hakk'a niyazda bulundular. 
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فَِإذَا جاَءتهم الْحسنةُ قَالُوا لَنا هِذِه وِإنْ تِصبهم سيئَةٌ يطَّيروا 
ِبموسى ومن معه أَلَا ِإنما طَاِئرهم ِعند اللَِّه ولَِكن أَكْثَرهم لَا 

ِه ِمن آيٍة ِلتسحرنا ِبها فَما وقَالُوا مهما تأِْتنا ِب )131(يعلَمونَ 
 ِمِننيؤِبم لَك نح132(ن(   ادرالْجالطُّوفَانَ و ِهملَيا علْنسَأَر

والْقُملَ والضفَاِدع والدم آياٍت مفَصلَاٍت فَاستكْبروا وكَانوا 
 ِرِمنيجا ممِه )133(قَولَيع قَعا ولَمى ووسامقَالُوا ي زجالر م

 نِمنؤلَن زجا الرنع فْتكَش لَِئن كدِعن ِهدا عِبم كبا رلَن عاد
فَلَما كَشفْنا عنهم  )134(لَك ولَنرِسلَن معك بِني ِإسراِئيلَ 

فَانتقَمنا  )135(ثُونَ الرجز ِإلَى أَجٍل هم باِلغوه ِإذَا هم ينكُ
ِمنهم فَأَغْرقْناهم ِفي الْيم ِبأَنهم كَذَّبوا ِبآياِتنا وكَانوا عنها 

 136(غَاِفِلني(  اِرقشفُونَ معضتسوا يكَان الَِّذين ما الْقَوثْنرأَوو
ا وا ِفيهكْنارا الَِّتي بهاِربغمِض وى الْأَرنسالْح كبةُ ركَِلم تمت

علَى بِني ِإسراِئيلَ ِبما صبروا ودمرنا ما كَانَ يصنع ِفرعونُ 
  )137(وقَومه وما كَانوا يعِرشونَ 

  فََأغْرقْنَاهمkendilerinden  ِمنْهمBiz de intikam aldık da فَانتَقَمنَا
boğdukِْفي ال مي hepsini واكَذَّب مِبَأنَّه yalanladıklarıاِتنَاِبآي  

ayetlerimiziو  ve كَانُوا oldukları içinانْهع  onlardanغَاِفِلين  
gafil 

136) Biz de ayetlerimizi yalanladıkları ve onlardan gafil 
oldukları için kendilerinden intikam aldık da hepsini 
boğduk. 
(*)Hz. Musa'nın duası üzerine başlarına gelen son musibet de kaldırılınca, 
Firavun ve adamları daha önce Mûsâ ve İsrâiloğullan'nın Mısır'ı 
terketmelerine izin vermiş olmalarına rağmen yine sözlerinden döndüler. 
Ne var ki Hz Mûsâ ve kavmi, bütün hazırlıklarını tamamlayarak geceleyin 
yola çıkmışlardı. Durumu öğrenen Firavun askerleriyle birlikte onların 
peşine düştü. 

و Veثْنَارَأو  varis kıldıkمالْقَو  topluluğu daكَانُوا الَِّذين  olan 
فُونعتَضسي zayıf düşürülmüşَشَاِرقم  doğusuna daِضالَْأر  yerin 
  ِفيهاbereketli  باركْنَاkendisini  الَِّتيbatısına da ومغَاِربها

kıldığımızْتتَمو  tamamlandıُةكَِلم  vaadiكبر  Rabbininنَىسالْح  
o güzelلَىع  olanاِئيَلرِني ِإسب  İsrailoğullarınaواربا صِبم  

sabrettikleri içinنَارمدو  harap ettikا كَانم  olduklarınıنَعصي  
yapmakta نوعِفر Firavunو  ve همقَو kavmininو  ve  ا كَانُوام

ِرشُونعي yükselttiklerini 
137) Ve zayıf düşürülmüş olan topluluğu da kendisini 
bereketli kıldığımız yerin doğusuna da batısına da varis 
kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına olan o güzel vaadi 
sabrettikleri için tamamlandı. Firavun ve kavminin 
yapmakta olduklarını ve yükselttiklerini harap ettik. 
(*)Firavun ve kavmi verdikleri sözü tutmadılar, döneklik yaptılar. Böylece 
mukadder sonuca gelmiş oldular. Âdil olan Allah, onlardan mazlumların 
intikamını aldı, hepsini denizde boğdu. Medeniyetleri de yerlebir edildi. 
İbret alınsın diye Firavun'ın cesedi bir kenara atıldı ve geriye bazı 
kalıntıları kaldı. Ve İsrailoğulları, Allah'ın o güzel vaadı olarak Arz-ı 
Mevûd'a gelip yerleşme lûtfu doğdu. 
 
 
 
 
 
 

 dediler  قَالُواbir iyilik  الْحسنَةOnlara geldiğiُ اءتْهم جzaman فَِإذَا
 onlara isabet ettiğinde de  وِإن تُِصبهمBu içindir  هِذِهbizim لَنَا

  ِبموسىbir uğursuzluğu sayarlardı  يطَّيرواbir kötülük سيَئةٌ
onu Musaو ve هعم نم beraberindekilerinلَا َأ Dikkat edinاِإنَّم  

ancakمهطَاِئر  uğursuzlukِعنْد  katındandırاللَِّه  Allahلَِكنو  
fakatَأكْثَر  çoğu مه onlarınونلَمعلَا ي  bilmezler 

131) Onlara bir iyilik geldiği zaman: “Bu bizim içindir.” 
dediler, onlara bir kötülük isabet ettiğinde de onu Musa ve 
beraberindekilerin bir uğursuzluğu sayarlardı. Dikkat edin 
uğursuzluk ancak Allah katındandır, fakat onların çoğu 
bilmezler. 

و Ve bir deقَالُوا  dedilerامهم  her neتَْأِتنَا  Sen getirirsenِبِه  
biziٍةآي ِمن  mucizeنَارحِلتَس  büyülemek اِبه edecekافَم  asla 

değilizننَح  bizلَك  sanaْؤِمِنينِبم  iman  
132) Ve bir de: “Sen bizi büyülemek için her ne mucize 
getirirsen biz sana asla iman edecek değiliz” dediler. 

 وفَان الطBunun üzerine onlaraُّ  علَيِهمbiz gönderdik فََأرسلْنَا
onlara tufanادرالْجو  çekirgeَلالْقُمو  buğday güvesiفَاِدعالضو  

kurbağalarو  ve مالد kanاٍتآي  ayetler olmak üzereلَاٍتفَصم  
ayrı ayrıوارتَكْبفَاس  Buna rağmen böbürlendiler deكَانُواو  

oldularامقَو  topluluğuِرِمينجم  günahkârlar 
133) Bunun üzerine biz onlara ayrı ayrı ayetler olmak üzere 
onlara tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağalar ve kan 
gönderdik. Buna rağmen böbürlendiler de günahkârlar 
topluluğu oldular. 
(*)Firavun ve çevresi, bundan ders alacakları yerde, inkâr ve inatlarını 
daha da pekiştirdiler; bu uğurda bütün sıkıntılara katlanmaya hazır 
olduklarını açıklayarak âdeta Allah'a karşı meydan okudular. Yüce Allah 
da onları 133. âyette özetle bildirilen felâketlere mâruz bıraktı. Kur'ân-ı 
Kerîm'de Firavun ve Mısırlılar'ın inkârları, İsrâiloğullan'na karşı haksız 
tutumları ve onları serbest bırakmamaktaki ısrarları yüzünden başlarına 
türlü felâketler geldiği özetle anlatılmış; ibret alınması için bu kadarı 
yeterli görülmüştür. 

و Veالَم  ne zaman kiقَعو  çöktü ِهملَيع üzerlerineزجالر  azap 
  ربكBizim için dua et de  ادع لَنَاEy Musa  ياموسىdediler قَالُوا

Rabbineِهدا عِبم  ahdi hürmetine bizdenكِعنْد  sana olanلَِئن  
andolsun kiَكَشَفْت  kaldırırsanنَّاع  buزجالر  azabıلَنُْؤِمنَن  iman 

edeceğizلَك  sanaو  ve ِسلَنلَنُر muhakkak göndereceğizكعم  
seninle beraberاِئيَلرِني ِإسب  İsrailoğullarını 

134) Ve ne zaman ki üzerlerine azap çöktü, “Ey Musa! 
Bizim için Rabbine dua et de sana olan ahdi hürmetine 
bizden bu azabı kaldırırsan andolsun ki sana iman 
edeceğiz ve İsrailoğullarını muhakkak seninle beraber 
göndereceğiz” dediler. 

  ِإلَى َأجٍلazabı  عنْهم الرجزahitlerini bozdular  كَشَفْنَاderhal فَلَما
bir süreyeمه  kadarاِلغُوهب  Erişebilecekleriمِإذَا ه  

kendilerindenنكُثُوني  giderince 
135) Erişebilecekleri bir süreye kadar azabı kendilerinden 
giderince derhal ahitlerini bozdular. 
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و Veِْإذ  haniنَاكُميَأنج  size kurtarmıştıkآِل ِمن  hanedanından 
نوعِفر Firavunونَكُمومسي  yaparakوءس  en kötüsünüذَاِبالْع  

işkencelerinقَتِّلُوني  öldürüpكُمنَاءَأب  oğullarınızıسيو ونيتَح sağ 
bırakanكُماءِنس  kadınlarınızıو  Veِفي  içinذَِلكُم  bunda sizin 

لَاءب bir imtihan vardıكُمبر ِمن  Rabbinizdenِظيمع  büyük 
141) Ve hani size işkencelerin en kötüsünü yaparak, 
oğullarınızı öldürüp kadınlarınızı sağ bırakan Firavun 
hanedanından kurtarmıştık. Ve bunda sizin için 
Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. 

و Veنَاداعو  sözleştik deىوسم  Musa ileثَلَاِثين  otuzًلَةلَي  gece 
içinانَاهمَأتْمو  daha ekledikشٍْرِبع  bir onفَتَم  Böylece 

tamamlandıُِميقَات  belirlediği süreِهبر  Rabbininِعينبَأر  kırk 
  هارونkardeşi  ِلَأِخيِهMusa  موسىdedi  قَاَلVe  وgeceye لَيلَةً

Harun’aاخْلُفِْني  benim yerime geçِفي  içindeِميقَو  Kavmim 
ِلحَأصو ıslah et deلَا تَتَِّبعو  uymaِبيَلس  yolunaفِْسِدينالْم  

bozguncuların 
142) Ve Musa ile otuz gece için sözleştik de ona bir on daha 
ekledik. Böylece Rabbinin belirlediği süre kırk geceye 
tamamlandı. Ve Musa kardeşi Harun’a: “Kavmim içinde 
benim yerime geç, ıslah et de bozguncuların yoluna uyma” 
dedi.  

و Ve الَم vakitteاءج  gelip deىوسم  Musaِلِميقَاِتنَا  belirlediğimiz 
هكَلَّمو konuşuncaهبر  Rabbi onunlaقَاَل  dedi kiبر  Rabbim 
 O buyurdu  قَاَلsana  ِإلَيكbakayım  َأنظُرbana görün de َأِرِني

kiاِنيتَر لَن  Beni asla göremezsinلَِكنو  fakatا نظُر bak ِإلَى 
  تَراِنيsen de  فَسوفo yerindeَ  استَقَر مكَانَهŞayet  فَِإنdağa الْجبِل

beni görebileceksinافَلَم  edinceلَّىتَج  tecelliهبر  Rabbiِلبِللْج  
dağaلَهعج  onu ediverdiاكد  parça parçaخَرو  baygınىوسم  

Musa daِعقًا ص düştüافَلَم  Ne zaman kiََأفَاق  ayıldıانَكحبقَاَل س  
Seni tenzih ederimُتتُب  tevbe ettimكِإلَي  sanaو  ve َأنَا benُلَأو  

ilkiyimْؤِمِنينالْم  iman edenlerin 
143) Ve Musa belirlediğimiz vakitte gelip de Rabbi onunla 
konuşunca dedi ki: “Rabbim, bana görün de sana 
bakayım.” O buyurdu ki: “Beni asla göremezsin, fakat dağa 
bak! Şayet o yerinde durabilirse sen de beni 
görebileceksin.” Rabbi dağa tecelli edince onu parça parça 
ediverdi. Musa da baygın düştü. Ne zaman ki ayıldı, “Seni 
tenzih ederim, sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin 
ilkiyim” dedi. 
(*)Âyette, itikadı mezhepler arasındaki önemli tartışmalara sebep olan 
kelâm (Allah'ın konuşması) ve rü'yetuliah (Allah'ın beden gözüyle 
görülmesi) söz konusu edilmiş; Allah'ın Musa'ya konuştuğu; Musa'nın 
O'nu görmek istemesi üzerine bunun asla mümkün olmadığı belirtilmiştir. 
Buna göre Allah konuşur ve O'nun seçkin kullan (peygamberler) bu 
konuşmayı işitebilir; fakat Allah asla görülmez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وجاوزنا ِببِني ِإسراِئيلَ الْبحر فَأَتوا علَى قَوٍم يعكُفُونَ علَى 
ى اجوسامقَالُوا ي ماٍم لَهنةٌ قَالَ أَصآِله ما لَها كَما ِإلَهل لَنع

ِإنَّ هؤلَاِء متبر ما هم ِفيِه وباِطلٌ ما  )138(ِإنكُم قَوم تجهلُونَ 
قَالَ أَغَير اللَِّه أَبِغيكُم ِإلَها وهو فَضلَكُم  )139(كَانوا يعملُونَ 
 الَِمنيلَى الْعِإذْ )140(عو كُمونومسنَ يوعآِل ِفر ِمن اكُمنأَجنَي 

 ِفي ذَِلكُمو اَءكُمونَ ِنسيحتسيو اَءكُمنلُونَ أَبقَتذَاِب يوَء الْعس
 ِظيمع كُمبر لَاٌء ِمنلَةً  )141(بلَي ى ثَلَاِثنيوسا منداعوو
ِميقَات مٍر فَتشا ِبعاهنممأَتى ِلأَِخيِه ووسقَالَ ملَةً ولَي ِعنيبِه أَربر 

 فِْسِدينِبيلَ الْمس ِبعتلَا تو ِلحأَصِمي ولُفِْني ِفي قَوونَ اخاره
ولَما جاَء موسى ِلِميقَاِتنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَِرِني  )142(

 ولَِكن انظُر ِإلَى الْجبِل فَِإنْ استقَر أَنظُر ِإلَيك قَالَ لَن تراِني
 رخا وكد لَهعِل جبِللْج هبلَّى رجا تاِني فَلَمرت فوفَس هكَانم
موسى صِعقًا فَلَما أَفَاق قَالَ سبحانك تبت ِإلَيك وأَنا أَولُ 

 ِمِننيؤ143(الْم(  
و Veزاونَا ج geçirdikاِئيَلرِني ِإسِبب  İsrailoğullarınıرحالْب  

denizdenافََأتَو  rastladılar لَىع üzerindeٍمقَو  bir topluluğa 
كُفُونعي kararlı olanلَىع  üzerindeنَاٍمَأص  Putlarıملَه  Onlarقَالُوا  

dedilerىوسامي  Ey Musaلعاج  yapلَنَا  Bize اِإلَه bir ilahاكَم  
gibiملَه  onlarınٌةآِله  ilahlarıقَاَل  Dedi kiِإنَّكُم  Siz gerçekten de 
مقَو bir topluluksunuzلُونهتَج  cahillik eden 

138) Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Putları üzerinde 
kararlı olan bir topluluğa rastladılar. Onlar “Ey Musa! Bize 
onların ilahları gibi bir ilah yap” dediler. Dedi ki: “Siz 
gerçekten de cahillik eden bir topluluksunuz.”  

ِإن Çünkü kesinlikleُؤلَاِءه  onların رتَبم yıkılmaya 
mahkûmdurما هم  bulunduklarıِفيِه  içindeاِطٌلبو  boşadır ام 

 yapmakta  يعملُونoldukları da نُواكَا
139) “Çünkü onların içinde bulundukları kesinlikle 
yıkılmaya mahkûmdur, yapmakta oldukları da boşadır.”  

 size mı  َأبِغيكُمAllah’tan  اللَِّهBen başka  َأغَيرDedi ki قَاَل
arayayım?اِإلَه  bir ilahوهو  Halbuki Oلَكُمفَض  sizi üstün kıldı 

 alemlere  الْعالَِمينüzerine علَى
140) Dedi ki: “Ben size Allah’tan başka bir ilah mı 
arayayım? Halbuki O sizi alemlere üzerine üstün kıldı.” 
(*)Maddeye ve dünya saltanatına lüzumundan fazla özenip önem veren 
İsrâtloğulları, bunca âyetler, mu'cizeler ve başlarına gelen musîbet ve 
sıkıntılara rağmen ilâhî kudretin sonsuzluğunu, sınırsızlığını, yüceliğini 
tam anlamıyla kavrayamamış; Allah'ın eş ve ortaktan, denk ve benzerden, 
madde ve eşyadan pâk ve münezzeh bulunduğunu anlayamamış olacaklar 
ki, altun ve benzeri madenden ilâh yapmasını Musa Peygamber'e teklîf 
etme cüretini göstererek ne kadar basiretsiz olduklarını ortaya 
koymuşlardı. 
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 الناِس ِبِرسالَاِتي وِبكَلَاِمي قَالَ ياموسى ِإني اصطَفَيتك علَى
 اِكِرينالش ِمن كُنو كتيا آتذْ مِفي  )144(فَخ ا لَهنبكَتو

الْأَلْواِح ِمن كُلِّ شيٍء موِعظَةً وتفِْصيلًا ِلكُلِّ شيٍء فَخذْها ِبقُوٍة 
 أُِريكُما سِنهسذُوا ِبأَحأْخي كمقَو رأْمو الْفَاِسِقني ارد

سأَصِرف عن آياِتي الَِّذين يتكَبرونَ ِفي الْأَرِض ِبغيِر  )145(
الْحق وِإنْ يروا كُلَّ آيٍة لَا يؤِمنوا ِبها وِإنْ يروا سِبيلَ الرشِد لَا 

ِخذُوهتي يِبيلَ الغا سورِإنْ يِبيلًا وس ِخذُوهتي مهِبأَن ِبيلًا ذَِلكس 
 ا غَاِفِلنيهنوا عكَانا واِتنوا ِبآيا  )146(كَذَّباِتنوا ِبآيكَذَّب الَِّذينو

وِلقَاِء الْآِخرِة حِبطَت أَعمالُهم هلْ يجزونَ ِإلَّا ما كَانوا يعملُونَ 
 ِمن حِليِهم ِعجلًا جسدا لَه واتخذَ قَوم موسى ِمن بعِدِه )147(

خوار أَلَم يروا أَنه لَا يكَلِّمهم ولَا يهِديِهم سِبيلًا اتخذُوه وكَانوا 
 لُّوا  )148(ظَاِلِمنيض قَد مها أَنأَورو ِديِهمِقطَ ِفي أَيا سلَمو

با رنمحري لَم قَالُوا لَِئن اِسِرينالْخ ِمن نكُونا لَنلَن ِفرغيا ون
)149(  
و Veَاتَّخَذ  edindilerمقَو  kavmiىوسم  Musa’nınِدِهعب ِمن  onun 

ardındanِهمِليح ِمن  ziynet eşyalarındanلًاِعج  bir buzağıادسج  
heykeliلَه  onlarارخُو  böğürenاوري َألَم  görmediler mi?َأنَّه  

Onun kendileriyleمهكَلِّملَا ي  konuşmadığınıو  ve ِديِهمهلَا ي 
göstermediğiniِبيلًاس  bir yolاتَّخَذُوه  Onu edinmekleكَانُواو  

oldularظَاِلِمين  zalimlerden 
148) Ve Musa’nın kavmi onun ardından ziynet eşyalarından, 
böğüren bir buzağı heykeli edindiler. Onun kendileriyle 
konuşmadığını ve kendilerine bir yol göstermediğini 
görmediler mi? Onu (ilah) edinmekle zalimlerden oldular. 

و Veالَم  ne zaman kiَِقطس  düşürüldüِفي  içineِديِهمَأي  başları 
ellerininو  ve اَأور gördülerمَأنَّه  olduklarınıقَد  gerçekten 

 bize merhamet  لَم يرحمنَاşayet  لَِئنdediler  قَالُواsapmış ضلُّوا
etmezنَابر  Rabbimizو  ve غِْفري bağışlamazsanلَنَا  biziلَنَكُونَن  

muhakak ki olacağızالْخَاِسِرين ِمن  hüsrana uğrayanlardan 
149) Ve ne zaman ki başları ellerinin içine düşürüldü ve 
gerçekten sapmış olduklarını gördüler, “Rabbimiz şayet 
bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsan muhakak ki 
hüsrana uğrayanlardan olacağız!” dediler. 
(*)İsrâiloğullan daha önce Hz. Musa'dan, kendilerine, tapmaları için bir 
put temin etmesini istemişler, bu yüzden Mûsâ onları şiddetle eleştirmiş 
ve uyarmıştı. Bu defa da, Musa'nın kırk gün süren Tûr'da bulunuşu 
sırasında, Hz. Harun'un ısrarla karşı koymasına rağmen, böğürme şeklinde 
sesler de çıkarabilen bir buzağı heykelini tanrı edinerek ona tapmaya 
başladılar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 seni üstün  ِإنِّي اصطَفَيتُكEy Musa  ياموسىBuyurdu ki قَاَل
kıldımَّلَى الناِس ع insanlaraالَاِتيِبِرس  risaletimleو  ve َِبكَلَاِمي 

konuşmamlaْفَخُذ  al daتُكا آتَيم  Sana verdiklerimiو  Veكُن  ol 
الشَّاِكِرين ِمن şükredenlerden 

144) Buyurdu ki: “Ey Musa risaletimle ve konuşmamla seni 
insanlara üstün kıldım. Ve sana verdiklerimi al da 
şükredenlerden ol.” 

و Veنَاكَتَب  yazdıkلَه  onaاِحِفي الَْألْو  levhalardaِّكُل ِمن  herٍءشَي  
şeye dairًِعظَةوم  bir öğüt ileتَفِْصيلًاو  açıklamasınıِِّلكُل  her 

 مرْأ ve  وkuvvetle  ِبقُوٍةArtık bunları tut  فَخُذْهاşeyin شَيٍء
emret kiكمقَو  kavmineْأخُذُواي  sarılsınlarاِنهسِبَأح  bunlara en 
güzeliyleُأِريكُمس  Yakında size göstereceğimارد  yurdunu 
الْفَاِسِقين fasıkların 

145) Ve ona levhalarda her şeye dair bir öğüt ile her şeyin 
açıklamasını yazdık. “Artık bunları kuvvetle tut ve kavmine 
emret ki bunlara en güzeliyle sarılsınlar. Yakında fasıkların 
yurdunu size göstereceğim.” 

  الَِّذين يتَكَبرونayetlerimden  عن آياِتيuzak tutacağım سَأصِرفُ
büyüklenenleriِضِفي الَْأر  Yeryüzündeِّقِر الْحِبغَي  haksızcaو  

Veِإن  şayet onlarاوري  görseler deَّكُل  bütünٍةآي  ayetleri لَا 
 görseler يروا şayet  ِإنVe  وonlara  ِبهاiman etmezler يْؤِمنُوا

deِبيَلس  yoluشِْدالر  Dosdoğruتَِّخذُوهلَا ي  tutmazlarِبيلًاس  o yolu 
و veِإن  eğerاوري  gördüklerinde iseِبيَلس  yolunuالغَي  

azgınlıkتَِّخذُوهي  onu edinirlerِبيلًاس  yolذَِلك  Buمِبَأنَّه  onların 
 nedeniyledir كَانُوا ve  وayetlerimizi  ِبآياِتنَاyalanlamaları كَذَّبوا
 gafil olmaları  غَاِفِلينonlardan عنْها

146) Yeryüzünde haksızca büyüklenenleri ayetlerimden 
uzak tutacağım. Ve şayet onlar bütün ayetleri görseler de 
onlara iman etmezler. Ve şayet dosdoğru yolu görseler de, o 
yolu tutmazlar ve eğer azgınlık yolunu gördüklerinde ise 
onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve 
onlardan gafil olmaları nedeniyledir. 

و Ve الَِّذين var yaواكَذَّب  yalanlayanlarاِتنَاِبآي  ayetlerimiziو  ve 
  َأعمالُهمboşa çıkmıştır  حِبطَتahireteْ  الْآِخرِةkavuşmayı ِلقَاِء

onların amelleriْله  mıنوزجي  cezalandırılacaklar?ِإلَّا  
başkasıylaا كَانُوام  Onlarلُونمعي  yaptıklarından 

147) Ve ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var 
ya, onların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yaptıklarından 
başkasıyla mı cezalandırılacaklar? 
(*)Bir görüşe göre bu iki (146-147.) âyet (son cümle hariç), yüce Allah'ın 
Hz. Musa'ya yukarıdaki hitabının devamıdır. Buna göre ilkindekî 
"âyetler"den maksat Mûsâ şeriatı, "arz"dan maksat Şam ülkesi, "arzda 
haksız yere böbürlenenler" de bu ülkede yaşayan Amâlika ve diğer 
kavimlerdir. 
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ِإن Doğrusuاتَّخَذُوا الَِّذين  edinenlereَلالِْعج  buzağıyıمنَالُهيس  
erişecektirبغَض bir gazapِهمبر ِمن  Rablerindenٌِذلَّةو  alçaklık 
  نَجِزيişte böyle  وكَذَِلكdünya  الدنْياhayatında da ِفي الْحياِة

cezalandırırızفْتَِرينالْم  iftira edenleri 
152) Doğrusu buzağıyı (ilah) edinenlere Rablerinden bir 
gazap dünya hayatında da alçaklık erişecektir. Biz iftira 
edenleri işte böyle cezalandırırız. 

و Veَّال ِذين ederekِملُواع  yaptıktanَئاِتيالس  kötülükleriثُم  sonra 
  ِإنiman edenler  وآمنُواardından  ِمن بعِدهاtevbe تَابوا

Muhakkak kiكبر  Rabbinاِدهعب ِمن  bunun ardındanلَغَفُور  
Ğafûr’durِحيمر  Rahîm’dir 

153) Ve kötülükleri yaptıktan sonra ardından tevbe ederek 
iman edenler... Muhakkak ki Rabbin bunun ardından 
Ğafûr’dur, Rahîm’dir. 

و Veالَم  vakitَكَتس  sakinleştiğiىوسم نع  Musaبالْغَض  öfkesi 
 ى هدonun nüshasında  ِفي نُسخَِتهاve  وlevhaları  الَْألْواحaldı َأخَذَ

hidayetو  ve ٌةمحر rahmet vardırِللَِّذين  içinمه  onlarِهمبِلر  
Rablerindenونبهري  korkanlar  

154) Ve Musa öfkesi sakinleştiği vakit levhaları aldı ve onun 
nüshasında Rablerinden korkanlar onlar için hidayet ve 
rahmet vardır. 

و Veَاخْت ار seçtiىوسم  Musaهمقَو  kavmindenِعينبس  yetmiş 
 Ne zamanki  فَلَماbelirlediğimiz vakitte  ِلِميقَاِتنَاadam رجلًا

مَأخَذَتْه Onları tutuncaُفَةجالر  şiddetli sarsıntıقَاَل  dedi kiبر  
Rabbimَِشْئت لَو  dileseydinملَكْتَهَأه  onları da helak ederdin ِمن 

  ِبما?helak mı edeceksin  َأتُهِلكُنَاbeni de  وِإيايdaha önce قَبُل
Aramızdakiَلفَع  yaptıkları yüzündenاءفَهالس  akılsızlarınِمنَّا  

biziِهي ِإن  Oِإلَّا  ancakِفتْنَتُك  senin imtihanındırُّتُِضل  saptırır 
 hidayete erdirirsin  وتَهِديdilediğini  من تَشَاءSen onunla ِبها

تَشَاء نم dilediğini deََأنْت  sensinنَاِليو  Bizim velimizفَاغِْفر  
bağışlaلَنَا  O halde biziو  veنَامحار  bize merhamet etََأنْتو  

Çünkü Muhakkak ki senرخَي  en hayırlısısın! الْغَاِفِرين 
bağışlayanların 

155) Ve Musa belirlediğimiz vakitte kavminden yetmiş 
adam seçti. Ne zamanki onları şiddetli sarsıntı tutunca dedi 
ki: “Rabbim, dileseydin onları da beni de daha önce helak 
ederdin. Aramızdaki akılsızların yaptıkları yüzünden bizi 
helak mı edeceksin? O ancak senin imtihanındır. Sen 
onunla dilediğini saptırır, dilediğini de hidayete erdirirsin. 
Bizim velimiz sensin. O halde bizi bağışla ve bize 
merhamet et. Çünkü Muhakkak ki sen bağışlayanların en 
hayırlısısın!” 
(*)Allah Teâlâ'nın altın buzağıya tapanlara gazap etmesi, onları 
cezalandırması anlamına gelir; onların dünya hayatında zillete uğratılması 
ise, düşmanları karşısında mağlûp duruma düşmeleri veya isyankârlıkları 
sebebiyle, kendilerine vaad edilen kutsal topraklardan mahrum bırakılarak 
vatansız duruma düşürülmeleridir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولَما رجع موسى ِإلَى قَوِمِه غَضبانَ أَِسفًا قَالَ ِبئْسما خلَفْتموِني 
ِمن بعِدي أَعِجلْتم أَمر ربكُم وأَلْقَى الْأَلْواح وأَخذَ ِبرأِْس أَِخيِه 

عضتاس مِإنَّ الْقَو أُم نِه قَالَ ابِإلَي هرجِني يلُونقْتوا يكَادفُوِني و
 ِم الظَّاِلِمنيالْقَو علِْني معجلَا تاَء ودِبي الْأَع ِمتشفَلَا ت

)150(  تأَنو ِتكمحا ِفي رِخلْنأَدِلأَِخي وِلي و اغِْفر بقَالَ ر
 اِحِمنيالر محلَ  )151(أَرذُوا الِْعجخات ِإنَّ الَِّذين مالُهنيس

غَضب ِمن ربِهم وِذلَّةٌ ِفي الْحياِة الدنيا وكَذَِلك نجِزي 
 ِرينفْتا  )152(الْمِدهعب وا ِمنابت ئَاِت ثُميِملُوا السع الَِّذينو

 ِحيمر فُورا لَغِدهعب ِمن كبوا ِإنَّ رنآم153(و(  كَتا سلَمو
ةٌ عمحرى ودا هِتهخسِفي نو احذَ الْأَلْوأَخ بضى الْغوسم ن

واختار موسى قَومه سبِعني  )154(ِللَِّذين هم ِلربِهم يرهبونَ 
 مهلَكْتأَه ِشئْت لَو بفَةُ قَالَ رجالر مهذَتا أَخا فَلَملًا ِلِميقَاِتنجر

ن قَبلُ وِإياي أَتهِلكُنا ِبما فَعلَ السفَهاُء ِمنا ِإنْ ِهي ِإلَّا ِفتنتك ِم
تِضلُّ ِبها من تشاُء وتهِدي من تشاُء أَنت وِلينا فَاغِْفر لَنا 

 اِفِرينالْغ ريخ تأَنا ونمحار155(و(  
و Veالَم  bir halde جرع dönünceىوسم  Musaِمِهِإلَى قَو  

kavmineانبغَض  öfkeliَأِسفًا  kederliقَاَل  onlara dediامِبْئس  kötü 
işler yaptınızوِنيخَلَفْتُم  Benim ardımdan geldiktenِديعب ِمن  

sonraِجلْتُمَأع  acele mi ettiniz?رَأم  emrineكُمبر  Rabbinizin 
 başından  ِبرْأِسtutup  وَأخَذLevhalarıَ  الَْألْواحbırakarak لْقَىوَأ

 O  قَاَلkendisine doğru  ِإلَيِهonu çekti  يجرهkardeşinin َأِخيِه
dedi kiناب  oğluُأم  Anamınِإن  Kuşkusuzمالْقَو  bu topluluk 

 beni  يقْتُلُونَِنيNeredeyse وا وكَادbeni güçsüz bıraktı استَضعفُوِني
öldüreceklerdiفَلَا تُشِْمتْ ِبي  Sen de bana sevindirecek bir şey 

yapmaاءدالَْأع  düşmanlarıو  ve لِْنيعلَا تَج beni tutmaعم  bir 
 zalimler  الظَّاِلِمينtopluluğuyla الْقَوِم

150) Ve Musa kavmine öfkeli, kederli bir halde dönünce 
onlara: “Benim ardımdan geldikten sonra kötü işler 
yaptınız! Rabbinizin emrine acele mi ettiniz?” dedi. 
Levhaları bırakarak kardeşinin başından tutup onu 
kendisine doğru çekti. O dedi ki: “Anamın oğlu! Kuşkusuz 
bu topluluk beni güçsüz bıraktı. Neredeyse beni 
öldüreceklerdi. Sen de bana düşmanları sevindirecek bir 
şey yapma ve beni bu zalimler topluluğuyla bir tutma.”  

  وِلَأِخيbeni de  ِليbağışla  اغِْفرRabbim  ربDedi ki قَاَل
kardeşimi deِخلْنَاَأدو  Bizi alِتكمحِفي ر  rahmetineو  veََأنْت  
şüphesiz senمحَأر  en merhametlisisinاِحِمينالر  merhamet 

edenlerin 
151) Dedi ki: “Rabbim, beni de kardeşimi de bağışla! Bizi 
rahmetine al; ve şüphesiz sen merhamet edenlerin en 
merhametlisisin.” 
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 كا ِإلَيندا هِة ِإنِفي الْآِخرةً ونسا حينِذِه الدا ِفي هلَن باكْتو
قَالَ عذَاِبي أُِصيب ِبِه من أَشاُء ورحمِتي وِسعت كُلَّ شيٍء 

تي ا ِللَِّذينهبأَكْتا فَساِتنِبآي مه الَِّذينكَاةَ وونَ الزتؤيقُونَ و
الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي الْأُمي الَِّذي  )156(يؤِمنونَ 

يِجدونه مكْتوبا ِعندهم ِفي التوراِة والِْإِجنيِل يأْمرهم ِبالْمعروِف 
منكَِر ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم وينهاهم عن الْ

 ِهملَيع تالْأَغْلَالَ الَِّتي كَانو مهرِإص مهنع عضياِئثَ وبالْخ
 هعالَِّذي أُنِزلَ م وروا النعباتو وهرصنو وهرزعوا ِبِه ونآم فَالَِّذين

مه لَِئكونَ أُوفِْلحولُ اللَِّه  )157( الْمسي رِإن اسا النهاأَيقُلْ ي
 وِإلَّا ه ِض لَا ِإلَهالْأَراِت واومالس لْكم ا الَِّذي لَهِميعج كُمِإلَي
ِه يحِي ويِميت فَآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه النِبي الْأُمي الَِّذي يؤِمن ِباللَّ

وِمن قَوِم موسى أُمةٌ  )158(وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 
  )159(يهدونَ ِبالْحق وِبِه يعِدلُونَ 

  رسوُلkuşkusuz ben  ِإنِّيinsanlar  النَّاسEy  ياَأيهاDe ki قُْل
Resulüyümاللَِّه  Allah’ınكُمِإلَي  gönderdiğiاِميعج  hepinize الَِّذي 

لَه yalnız O’nundurلْكم  mülküاِتاومالس  Göklerinو  ve ِضالَْأر 
yerinلَا  yokturِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه  O’ndanِيحي  Dirilten 

O’durو  ve ُِميتي öldürenفَآِمنُوا  O halde iman edin kiِباللَِّه  
Allah’aو  ve وِلِهرس Resulü’neالنَِّبي  nebi olanيالُْأم  ümmiالَِّذي  

o daْؤِمني  iman etmektedirِباللَِّه  Allah’aو  ve اِتِهكَِلم O’nun 
kelamınaوهاتَِّبعو  Ona uyun kiلَّكُملَع  eresinizونتَدتَه  hidayete 

158) De ki: “Ey insanlar, kuşkusuz ben Allah’ın hepinize 
gönderdiği Resulüyüm.” Göklerin ve yerin mülkü yalnız 
O’nundur, O’ndan başka ilah yoktur. Dirilten ve öldüren 
O’dur. O halde Allah’a ve ümmi nebi olan Resulü’ne iman 
edin ki o da Allah’a ve O’nun kelamına iman etmektedir. 
Ona uyun ki hidayete eresiniz. 
(*)Bu âyet, Hz. Muhammed'in risâletinin, yalnız Araplar'ı değil, bütün 
insanları kapsadığını gösteren en kesin delillerdendir. Bu husus, Sebe! 
sûresinin 28. âyetinde de benzer bir üslûpla bildirilmiştir. Âyetin Mekke'de 
inmiş olması, Hz. Peygamber'in daha o zaman böyle bir evrensel risâletle 
şereflendirilmiş olduğu hususunda bilgilendirildiğini göstermektedir. 

و Veِمقَو ِمن  kavmindenىوسم  Musa’nınٌةُأم  bir topluluk 
vardırوندهي  iletenِّقِبالْح  hakkaو  ve ِبِه onunlaِدلُونعي  adil 

davranan 
159) Ve Musa’nın kavminden hakka ileten ve onunla adil 
davranan bir topluluk vardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veاكْتُب  yazلَنَا  bizeِذِه ِفي ه buانْيالد  dünyada daًنَةسح  iyilik 
  ِإلَيكbiz yöneldik  هدنَاmuhakkak ki  ِإنَّاahirette de وِفي الْآِخرِة

sanaقَاَل  Buyurdu kiذَاِبيع  Azabımıُأِصيب  isabetِبِه  ettiririm 
َأشَاء نم dilediğimeِتيمحرو  rahmetim iseْتِسعو  kuşatmıştır 

 sakınanlar  يتَّقُونiçin  ِللَِّذينyazacağım  فَسَأكْتُبهاşeyi  شَيٍءher كُلَّ
ْؤتُونيو verenlereَكَاةالز  zekâtıمه الَِّذينو  Onuاِتنَاِبآي  

ayetlerimizeْؤِمنُوني  iman edenlere 
156) “Ve bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz, 
muhakkak ki biz sana yöneldik.” Buyurdu ki: “Azabımı 
dilediğime isabet ettiririm, rahmetim ise her şeyi 
kuşatmıştır. Onu sakınanlar için ve zekâtı verenlere, 
ayetlerimize iman edenlere yazacağım.” 
(*)Yüce Allah, kullarından ancak bir kısmının azaba mâruz kalacaklarını; 
buna karşılık bütün mevcudatın, dünyada varlık sahnesine çıkışlarından 
itibaren kendi rahmetinden pay aldıklarını ve liyakatlerine göre 
alacaklarını bildirmiştir. Şu halde başlangıçta rahmetten pay almayan 
hiçbir şey yoktur ve ancak azabı hak edenlere, ilâhî iradenin azaba 
müstahak gördüklerine, rahmetin ardından azap isabet edecektir. Sonuç 
olarak rahmet asıl, azap talîdir. 

الَِّذين Onlar kiونتَِّبعي  uyarlar, kiوَلسالر  Resuleالنَِّبي  bir nebi 
olanيالُْأم  ümmiالَِّذي ي ونَهِجد bulacaklarıاكْتُوبم  yazılıمهِعنْد  

yanlarındakiاِةرِفي التَّو  Tevrat’taو  ve الِْإنِجيِل İncil’deمهرْأمي  o 
onlara emrederوِفرعِبالْم  iyiliğiماهنْهيو  yasaklarنكَِرالْم نع  

kötülüğüُِّحليو  helâlملَه  onlaraاِت الطَّيب temiz şeyleriمرحيو  
haram kılarِهملَيع  olanları daَاِئثالْخَب  pisعضيو  sırtlarındaki 
مهرِإص منْهع yüküو  ve الَْأغْلَاَل zincirleri indirirِهملَيالَِّتي كَانَتْ ع  

üzerlerindekiنُواآم فَالَِّذين  iman edenlerِبِه  Onaو وهرزع onu 
yüceltenlerوهرنَصو  ona yardım edenlerو  ve واعاتَّب tabi 

olanlar var yaالنُّور  nuraالَِّذي ُأنِزَل  indirilenهعم  onunlaلَِئكُأو  
işteمه  onlardırونفِْلحالْم  kurtuluşa erenler 

157) Onlar ki yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı 
bulacakları ümmi bir nebi olan Resule uyarlar, ki o onlara 
iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, temiz şeyleri onlara 
helâl, pis olanları da haram kılar, sırtlarındaki yükü ve 
üzerlerindeki zincirleri indirir. Ona iman edenler, onu 
yüceltenler, ona yardım edenler ve onunla indirilen nura 
tabi olanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. 
(*)Bu ve bundan sonra gelecek âyette Hz. Peygamber'in niteliği olarak 
kullanılan ümmî kelimesinin kökü ve anlamı hakkında üç farklı görüş ileri 
sürülmüştür: a) Ümmülkurâ (Mekke) ismine nispetle "Mekkeli" 
anlamında; b) Ümmet (millet) kelimesine nispetle "Arap milletinden" 
(çoğunluğu okuma-yazma bilmeyen bir topluma mensup) anlamında; c) 
Ümm (anne) kelimesine nispetle "annesinden doğduğu gibi" (okuma-
yazma bilmeyen) anlamında. 
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و Veِْإذ  haniِقيَل  demiştikملَه  onlaraكُنُوااس  yerleşinِذِهه  Bu 
  ِشْئتُمyerden  حيثoradaُ  ِمنْهاyiyin de كُلُوا ve  وşehirde الْقَريةَ

dilediğinizقُولُواو  deyinٌِحطَّة  bağışlanma dileriz و ve خُلُوااد 
girin kiابالْب  kapısındanادجس  secde ederekلَكُم نَغِْفر  

bağışlayalımخَِطيَئاِتكُم  günahlarınızıنَِزيدس  daha da artıracağız 
ِسِنينحالْم Biz iyilik yapanlara 

161) Ve hani onlara: “Bu şehirde yerleşin ve orada 
dilediğiniz yerden yiyin de, bağışlanma dileriz deyin ve 
kapısından secde ederek girin ki günahlarınızı 
bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha da artıracağız” 
demiştik. 

 Onlardan  ِمنْهمzulmedenler ise لَموا الَِّذين ظdeğiştirdilerَ فَبدَل
 kendilerine  لَهمsözü  الَِّذي ِقيَلbaşkasıyla غَيرsöylenenden  قَولًا

 ِمنbir azap   ِرجزاüzerlerine  علَيِهمBiz de indirdik فََأرسلْنَا
 zulümleri  يظِْلمونsebebiyle  ِبما كَانُواgökten السماِء

162) Onlardan zulmedenler ise sözü kendilerine 
söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Biz de üzerlerine 
zulümleri sebebiyle gökten bir azap indirdik. 

مَألْهاسو Onlara sorِةيالْقَر نع  şehrinْالَِّتي كَانَت  durumunu 
 haddi  يعدونHani  ِإذdenizْ  الْبحِرkıyısındaki حاِضرةَ

aşıyorlardıِتبِفي الس  cumartesi günündeِْإذ  Yineتَْأِتيِهم  geliyor 
مِحيتَانُه balıklarıموي  günِتِهمبس  cumartesiاعشُر  akın akınمويو  
günüِبتُونسلَا ي  Cumartesiلَا تَْأِتيِهم  dışında ise gelmiyorlardı 
كَذَِلك işte böyleلُونَب  imtihan ediyordukمه  biz onlarıا كَانُواِبم  

sebebiyleقُونفْسي  Fıskları 
163) Onlara deniz kıyısındaki şehrin durumunu sor. Hani 
onlar cumartesi gününde haddi aşıyorlardı. Yine cumartesi 
günü balıkları akın akın geliyor. Cumartesi günü dışında ise 
gelmiyorlardı. Fıskları sebebiyle biz onları işte böyle 
imtihan ediyorduk. 
160-161-162. İlk âyetin metnindeki esbât kelimesi "torun" anlamındaki 
sıbt kelimesinin çoğulu olup burada Hz. Ya'kub'un on iki oğlundan gelen 
nesilleri ifade etmek üzere "boy, oymak" mânasında kullanılmıştır.  
Âyetlerde, Mûsâ İsrâiloğullan'nı kendilerine vaad edilen topraklara 
götürürken kırk yıl boyunca dolaştıkları Sînâ çölünde çektikleri 
sıkıntılarından, Allah'ın onlara verdiği bazı nimetlerden söz edilmekte; 
onların bu nimetlere şükür mahiyeti ııde iyilik etmeleri gerekirken 
içlerinden bir kısmının haksızlık ve nankörlük yolunu tutup sözü 
değiştirdiklerine yani Allah'ın buyruklarını bozmaya kalkışarak kendilerine 
söylenenlerin tersini yaptıklarına, sonuçta zulüm ve günahkârlıkları 
yüzünden ağır bir musibetle cezalandırıldıklarına işaret edilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسباطًا أُمما وأَوحينا ِإلَى موسى ِإذْ 
استسقَاه قَومه أَنْ اضِرب ِبعصاك الْحجر فَانبجست ِمنه اثْنتا 

برشاٍس مكُلُّ أُن ِلمع ا قَدنيةَ عرشع اممالْغ ِهملَيا عظَلَّلْنو مه
 اكُمقْنزا راِت مبطَي ى كُلُوا ِمنلْوالسو نالْم ِهملَيا علْنأَنزو

وِإذْ ِقيلَ لَهم  )160(وما ظَلَمونا ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ 
 حيثُ ِشئْتم وقُولُوا ِحطَّةٌ اسكُنوا هِذِه الْقَريةَ وكُلُوا ِمنها

 ِسِننيحالْم ِزيدنس ِطيئَاِتكُمخ لَكُم ِفرغا ندجس ابلُوا الْبخادو
)161(  مالَِّذي ِقيلَ لَه رلًا غَيقَو مهوا ِمنظَلَم لَ الَِّذيندفَب

كَانوا يظِْلمونَ فَأَرسلْنا علَيِهم ِرجزا ِمن السماِء ِبما 
واسأَلْهم عن الْقَريِة الَِّتي كَانت حاِضرةَ الْبحِر ِإذْ  )162(

يعدونَ ِفي السبِت ِإذْ تأِْتيِهم ِحيتانهم يوم سبِتِهم شرعا ويوم لَا 
وا يا كَانِبم ملُوهبن كَذَِلك أِْتيِهمونَ لَا تِبتسقُونَ ي163(فْس(  

و Veمنَاهقَطَّع  biz onları ayırdıkاثْنَتَي  ikiَةشْرع  onاطًابَأس  ayrı 
ayrı kolaامُأم  ümmetler halindeنَايحَأوو  vahyettik de ِإلَى 

  قَومهondan su istediği  استَسقَاهzaman  ِإذMusa’yaْ موسى
Kavmiِرباض َأن  vur اكصِبع Asan ileرجالْح  taşaْتسجفَانْب  
fışkırdıِمنْه  ondanاثْنَتَا  ikiَةشْرع  onنًايع  pınarقَد  Kuşkusuz 

ِلمع bildiُّكُل  hepsi deُأنَاٍس  su yeriمهبشْرم  içeceğiظَلَّلْنَاو  gölge 
çektikِهملَيع  Üzerlerine deامالْغَم  bulutlaلْنَاَأنزو  indirdikِهملَيع  

kendilerineنالْم  bıldırcınو  ve ىلْوالس kudret helvasıكُلُوا  
yeyinاِتبطَي ِمن  temiz olanlarındanقْنَاكُمزا رم  Size 

verdiğimiz rızıklarınونَاا ظَلَممو  bize zulmetmedilerلَِكنو  
fakatكَانُوا َأنفُس مه Onlar kendi nefislerineونظِْلمي  

zulmediyorlardı 
160) Ve biz onları ayrı ayrı ümmetler halinde on iki kola 
ayırdık. Kavmi ondan su istediği zaman Musa’ya: “Asan ile 
taşa vur” diye vahyettik de ondan on iki pınar fışkırdı. 
Kuşkusuz hepsi de su içeceği yeri bildi. Üzerlerine de 
bulutla gölge çektik. “Size verdiğimiz rızıkların temiz 
olanlarından yeyin” diye kendilerine kudret helvası ve 
bıldırcın indirdik. Onlar bize zulmetmediler fakat kendi 
nefislerine zulmediyorlardı. 
(*)Bilindiği gibi, Yakup Peygamber'in oniki oğlu bulunuyordu. 
İsrâiloğulları onlara ulaşmaktadırlar ve böylece oniki kabileye 
ayrılıyorlardı. Herbirine bir pınarın tahsisi, hem onları onore etmek, hem 
de aralarında izdihamı önleyip birlik ve beraberliklerini korumak içindi. 
Sibt, torun, evlâdın evlâdı anlamınaysa da burada Yakup Peygamber'in 
oniki oğullarının torunları demektir ve daha çok kabile mânasında 
kullanılmıştır. Aynı isim, Bakara 136, 140, Al-i İmrân 84 ve Nisa 163. 
âyetlerde de geçmektedir. 
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 مهذِّبعم أَو مِلكُههم ا اللَّهمِعظُونَ قَوت ِلم مهةٌ ِمنأُم ِإذْ قَالَتو
فَلَما  )164( ِإلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ عذَابا شِديدا قَالُوا معِذرةً

نسوا ما ذُكِّروا ِبِه أَنجينا الَِّذين ينهونَ عن السوِء وأَخذْنا 
فَلَما  )165(الَِّذين ظَلَموا ِبعذَاٍب بِئيٍس ِبما كَانوا يفْسقُونَ 

وِإذْ  )166(نا لَهم كُونوا ِقردةً خاِسِئني عتوا عن ما نهوا عنه قُلْ
تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيِهم ِإلَى يوِم الِْقيامِة من يسومهم سوَء 
 ِحيمر فُورلَغ هِإنالِْعقَاِب و ِريعلَس كبذَاِب ِإنَّ رالْع

مما ِمنهم الصاِلحونَ وِمنهم وقَطَّعناهم ِفي الْأَرِض أُ )167(
دونَ ذَِلك وبلَوناهم ِبالْحسناِت والسيئَاِت لَعلَّهم يرِجعونَ 

)168(  ضرذُونَ عأْخي ابِرثُوا الِْكتو لْفخ ِدِهمعب ِمن لَففَخ
يأِْتِهم عرض ِمثْلُه يأْخذُوه هذَا الْأَدنى ويقُولُونَ سيغفَر لَنا وِإنْ 

 قلَى اللَِّه ِإلَّا الْحقُولُوا عاِب أَنْ لَا يالِْكت ِميثَاق ِهملَيذْ عخؤي أَلَم
ودرسوا ما ِفيِه والدار الْآِخرةُ خير ِللَِّذين يتقُونَ أَفَلَا تعِقلُونَ 

 ِبالِْكتاِب وأَقَاموا الصلَاةَ ِإنا لَا نِضيع والَِّذين يمسكُونَ )169(
 ِلِحنيصالْم ر170(أَج(  

 birtakım خَلْفٌ Sonra onların  ِمن بعِدِهمardından فَخَلَفَ
kimseler yerlerine geçtiِرثُواو  varis oldular daالِْكتَاب  Kitaba 

ْأخُذُوني alarakضرع  dünyanınذَا ه buنَىالَْأد  değersiz malını 
قُولُونيو diyorlardıغْفَريس  bağışlanacağızلَنَا  Bizِإنو  Şayetْأِتِهمي  

gelseضرع  bir şey yararِمثْلُه  onun gibiْأخُذُوهي  onu da alırlar 
  الِْكتَاِبmisakı  ِميثَاقOnlardanُ  علَيِهمalınmamış mıydı? َألَم يْؤخَذْ

o kitabınقُولُوالَا ي َأن  söylemeyeceklerineلَىع  hakkındaاللَِّه  
Allahِإلَّا  başkasınıَّقالْح  haktanو  Veواسرد  okumaktadırlar 
 daha  خَيرAhiret  الْآِخرةyurduُ  والدارonun içindekileri ما ِفيِه

hayırlıdırِللَِّذين  içinتَّقُوني  sakınanlar َأفَلَا halaِقلُونتَع  
akletmeyecek misiniz? 

169) Sonra onların ardından, birtakım kimseler yerlerine 
geçti. Kitaba varis oldular da bu dünyanın değersiz malını 
alarak: “Biz bağışlanacağız” diyorlardı. Şayet onun gibi bir 
şey yarar gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında 
haktan başkasını söylemeyeceklerine dair o kitabın misakı 
alınmamış mıydı? Ve onun içindekileri okumaktadırlar. 
Ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır, hala 
akletmeyecek misiniz? 

و Veالَِّذين  var yaي كُونسم sımsıkı sarılanlarِبالِْكتَاِب  kitabaو  ve 
 لَا muhakkak ki biz  ِإنَّاnamazı  الصلَاةdosdoğru kılanlarَ َأقَاموا
نُِضيع boşa çıkarmayızرَأج  mükâfatınıِلِحينصالْم  salih 

olanların 
170) Ve kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğru 
kılanlar var ya, muhakkak ki biz salih olanların mükâfatını 
boşa çıkarmayız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Ve ِْإذ zamanلَتْ قَا dedikleriٌةُأم  bir toplulukمِمنْه  onlardan 
ِلم ne diyeتَِعظُون  öğüt veriyorsunuz?امقَو  bir topluluğaاللَّه  

Allah’ınمِلكُههم  kendilerini helak edeceğiَأو  ya daمهذِّبعم  
uğratacağıاذَابع  bir azap ileاشَِديد  şiddetliا قَالُو demişlerdi 

 ve  وRabbinize  ربكُمkarşı  ِإلَىonlar bir mazeret olur معِذرةً
ملَّهلَع belki onlarتَّقُوني  sakınırlar 

164) Ve onlardan bir topluluk: “Allah’ın kendilerini helak 
edeceği ya da şiddetli bir azap ile uğratacağı bir topluluğa 
ne diye öğüt veriyorsunuz?”dedikleri zaman onlar: 
“Rabbinize karşı bir mazeret olur ve belki onlar sakınırlar” 
demişlerdi. 

  ذُكِّرواkendilerine  ماunuttular  نَسواNe zaman ki فَلَما
hatırlatılanıِبِه  onlarنَايَأنْج  biz de kurtardıkنونْهي الَِّذين  

sakındıranlarıوِءالس نع  kötülüktenَأخَذْنَاو  yakaladık الَِّذين 
  ِبما كَانُواşiddetli  بِئيٍسbir azapla  ِبعذَاٍبzulmedenleri ise ظَلَموا

sebebiyleقُونفْسي  fısk 
165) Ne zaman ki onlar kendilerine hatırlatılanı unuttular 
biz de kötülükten sakındıranları kurtardık, zulmedenleri ise 
fısk sebebiyle şiddetli bir azapla yakaladık. 

  عنْهo sakındırıldıkları  عن ما نُهواısrar edince  عتَواOnlar فَلَما
şeylerdeقُلْنَا  dedikملَه  onlaraكُونُوا  olunًةدِقر  maymunlar 
خَاِسِئين Aşağılık 

166) Onlar o sakındırıldıkları şeylerde ısrar edince onlara: 
“Aşağılık maymunlar olun” dedik.  
(*)Bakara, Mâide ve A'raf sûrelerinde olmak üzere, iki yerde “aşağılık 
maymunlar olun,” bir yerde de “Allah'ın lanetlediği, gazap edip 
kendilerinden maymunlar ve domuzlar meydana getirdiği kimseler” diye 
söz edilmektedir. Her üç âyet de azgınlık gösteren Yahudilerle ilgilidir. 

و Veِْإذ  o zamanتََأذَّن  bildirdiكبر  Rabbinثَنعبلَي  
göndereceğiniِهملَيع  üzerlerineِإلَى  kadarِموي  gününeامِة الِْقي 

kıyametنم  kimselerمهومسي  kendilerini en kötüوءس  
uğratacak ذَاِبالْع azabaِإن  Muhakkak kiكبر  Rabbinِريعلَس  

çabuk olandırالِْعقَاِب  azabıِإنَّهو  Muhakkak ki Oلَغَفُور  
Ğafûr’durِحيمر  Rahîm’dir 

167) Ve o zaman Rabbin onlara kıyamet gününe kadar 
üzerlerine, kendilerini en kötü azaba uğratacak kimseler 
göndereceğini bildirdi. Muhakkak ki Rabbin azabı çabuk 
olandır. Muhakkak ki O, Ğafûr’dur, Rahîm’dir. 

و Veمنَاهقَطَّع  onları getirdikِضِفي الَْأر  yeryüzündeامُأم  ayrı 
ayrı topluluklar halineمِمنْه  olanlar vardıوناِلحالص  Salih 

مِمنْهو İçlerinden uzak olanlar da vardıذَِلك وند  bunlardan 
منَاهلَوبو imtihan ettikنَاِتسِبالْح  hem iyiliklerleو  veَئاِتيالس  

hem de kötülüklerleملَّهلَع  onları diyeونِجعري  Dönsünler  
168) Ve onları yeryüzünde ayrı ayrı topluluklar haline 
getirdik. Salih olanlar vardı. İçlerinden bunlardan uzak 
olanlar da vardı. Dönsünler diye onları hem iyiliklerle ve 
hem de kötülüklerle imtihan ettik. 
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و Veكَذَِلك  işte böyleُلنُفَص  biz açıklarızاِتالْآي  ayetleriملَّهلَعو  
umulur kiونِجعري  dönerler 

174) Ve biz ayetleri işte böyle açıklarız, umulur ki dönerler. 
و Veاتُْل  sen okuِهملَيع  onlara َأنَب haberiniالَِّذي  kendisineنَاهآتَي  

verdiğimiz haldeاِتنَاآي  ayetlerimiziَلَخفَانس  sıyrılanاِمنْه  
onlardanهعفََأتْب  böylece kendisine uydurduğuطَانالشَّي  
şeytanınفَكَان  olan kimseninِمن الْغَاِوين  azgınlardan 

175) Ve sen onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz 
halde onlardan sıyrılan, böylece şeytanın kendisine 
uydurduğu, azgınlardan olan kimsenin haberini oku. 

و Veلَو  eğerِشْئنَا  biz dileseydikنَاهفَعلَر  onu yükseltirdikاِبه  
bunlarlaلَِكنَّهو  ama oَأخْلَد  meyletti deِضِإلَى الَْأر  yereعاتَّبو  

uyduاهوه  hevasınaثَلُهفَم  Onun durumuثَِلكَم  haline benzer 
kiالْكَلِْب  o köpeğinِمْلتَح ِإن  varsan daِهلَيع  üzerineْثلْهي  dilini 

sarkıtıp solurْكتَتْر َأو ه kendi haline bıraksan daْثلْهي  solur 
ذَِلك işte budurثَُلم  durumuِمالْقَو  topluluğunواكَذَّب الَِّذين  

yalanlayanاِتنَاِبآي  Ayetlerimiziصفَاقْص  O halde sen anlat 
صالْقَص kıssayıملَّهلَع  umulur kiونتَفَكَّري  iyice düşünürler 

176) Ve eğer biz dileseydik onu bunlarla yükseltirdik, ama o 
yere meyletti de hevasına uydu. Onun durumu o köpeğin 
haline benzer ki, üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur, 
kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan 
topluluğun durumu işte budur. O halde sen kıssayı anlat, 
umulur ki iyice düşünürler. 

اءس ne kötüdürثَلًام  durumuمالْقَو  kavminواكَذَّب الَِّذين  
yalanlayarakاِتنَاِبآي  Ayetlerimiziو  veمهَأنفُس  nefislerineكَانُوا  

olanونظِْلمي  zulmetmekte 
177) Ayetlerimizi yalanlayarak ve nefislerine zulmetmekte 
olan kavmin durumu ne kötüdür.  

نم kimiِدهي  hidayete erdirirseاللَّه  Allahوفَه  artık oتَِديهالْم  
doğru yolu bulmuşturو  Veنم  her kimi deِلْلضي  saptırırsa 

لَِئكفَُأو işte ta kendileridirمه  onlarَالْخ وناِسر hüsrana 
uğrayanların 

178) Allah kimi hidayete erdirirse artık o doğru yolu 
bulmuştur. Ve her kimi de saptırırsa işte onlar hüsrana 
uğrayanların ta kendileridir. 
(*)Allah dileseydi o kişiyi âyetlerinden yararlandırarak yüceltirdi. Fakat o 
bunu istemedi, bulunduğu yere saplanıp kaldı, kendini dünyaya kaptırdı, 
yükselmeyi değil dünyaya saplanıp kalmayı tercih etti. Fıtratmdaki yüksek 
ruhî ve zihnî melekeler onu imana çağırırken o nefsânî tutkularının 
peşinden gitti. Bu durumda gerçek anlamda insanlık değerini ve 
ayrıcalığını da yitirdiği için 176. âyette böyle bir insanın psikolojik 
durumu, sıcaktan veya başka herhangi bir sıkıntıdan dolayı dilini sarkıtıp 
devamlı soluyan, kovulsa da kendi haline bırakılsa da durumunu 
değiştirmeyen köpeğin haline benzetilmiştir. Bunca işaretlere ve kanıtlara 
rağmen o gibi insanlar da durum ve tutumlarını değiştirmemektedir. 177. 
âyette de bu tip insanların böyle bir aşağılık duruma düşmelerinin, yüce 
Allah'ın âyetlerini yalanlamaktan, onları hiçe saymaktan başka bir 
sebebinin bulunmadığı, yımi insanın içine düştüğü kötülüğün sebebinin 
yine onun kendisi olduğu ifade buyurulmuştur. Ama -178. âyette de işaret 
edildiği gibi- en geniş planda hidayet de dalâlet de Allah'ın takdirine 
bağlıdır. Onun için insan daima Allah'a yönelmeli, her zaman O'nun 
yardım ve desteğine ihtiyacı olduğunun bilincinde olmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تِاذْ نا وذُوا مخ ِبِهم اِقعو هوا اَنظَنظُلَّةٌ و هكَاَن مقَهلَ فَوبا الْجقْن
 وِاذْ اَخذَ (171)اَتيناكُم ِبقُوٍة واذْكُروا ما ِفيِه لَعلَّكُم تتقُونَ 

 اَنفُِسِهم ربك ِمن بِنى اَدم ِمن ظُهوِرِهم ذُريتهم واَشهدهم علَى
ِانا كُنا  اَلَست ِبربكُم قَالُوا بلَى شِهدنا اَنْ تقُولُوا يوم الِْقيمِة 

 ذَا غَاِفِلنيه نلُ (172)عقَب ا ِمنناؤاَب كرا اَشمقُولُوا ِانت اَو 
 (173) الْمبِطلُونَ وكُنا ذُريةً ِمن بعِدِهم اَفَتهِلكُنا ِبما فَعلَ
 واتلُ علَيِهم (174)وكَذَِلك نفَصلُ اْالَياِت ولَعلَّهم يرِجعونَ 

 طَانُ فَكَانَ ِمنيالش هعبا فَاَتهِمن لَخسا فَاناِتناَي اهنياَ الَِّذى اَتبن
 اِوين(175)الْغا وِبه اهنفَعا لَرِشئْن لَوِض  وِالَى اْالَر لَداَخ هلَِكن

 ثْ اَولْهِه يلَيِملْ عحثَِل الْكَلِْب ِانْ تكَم ثَلُهفَم يهوه عباتو
تتركْه يلْهثْ ذَِلك مثَلُ الْقَوِم الَِّذين كَذَّبوا ِباَياِتنا فَاقْصِص 

 مثَالً الْقَوم الَِّذين  ساَء(176)الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 
 من يهِد اُهللا (177)كَذَّبوا ِباَياِتنا واَنفُسهم كَانوا يظِْلمونَ 

  (178)فَهو الْمهتِدى ومن يضِللْ فَاُولَِئك هم الْخاِسرونَ 
و Veِْإذ  haniنَتَقْنَا  biz kaldırmıştık daَلبالْج  dağıمقَهفَو  

üzerlerineكََأنَّه  gibiٌظُلَّة  bir gölgelikظَنُّواو  sanmışlardıَأنَّه  
onlarِبِهم اِقعو  üstlerine düşecekخُذُوا  sarılınنَاكُما آتَيم  

verdiğimizeٍةِبقُو  kuvvetle و ve وااذْكُر düşününا ِفيِهم  
ondakileriلَّكُملَع  umulur kiتَتَّقُو ن sakınırsınız 

171) Ve hani biz dağı bir gölgelik gibi üzerlerine 
kaldırmıştık da onlar üstlerine düşecek sanmışlardı. “Size 
verdiğimize kuvvetle sarılın ve ondakileri düşünün, umulur 
ki sakınırsınız.” 

و Veِْإذ  haniََأخَذ  almışكبر  Rabbinِنب ِمن مي آد 
Ademoğullarınınوِرِهمظُه ِمن  sırtlarındanمتَهيذُر  

zürriyetleriniو  ve مهدَأشْه şahit tutmuştu da onlarلَىع  karşı 
َأنفُِسِهم onları nefislerineُتَألَس  Ben değil miyim?كُمبِبر  sizin 

Rabbinizقَالُوا  demişlerdiلَىب  Evetنَا شَِهد şahit oldukتَقُولُوا َأن  
dememeniz içinموي  günüِةامالِْقي  kıyametِإنَّا  kuşkusuzكُنَّا  

bizimذَاه نع  bundanغَاِفِلين  haberimiz yoktu 
172) Ve hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından 
zürriyetlerini almış ve kıyamet günü “kuşkusuz bizim 
bundan haberimiz yoktu.” dememeniz için onları 
nefislerine karşı: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye 
şahit tutmuştu da onlar: “Evet, şahit olduk.” demişlerdi. 

َأو Ya daتَقُولُوا  demeyesinizاِإنَّم  Kuşkusuzكَأشْر  şirk 
koşmuştuاُؤنَاآب  atalarımızُلقَب ِمن  daha önceكُنَّاو  biz iseًةيذُر  

bir nesildikِدِهمعب ِمن  onlardan sonra gelen bir nesildik 
  ِبما فَعَل?O halde bizi mi helak edeceksin َأفَتُهِلكُنَا

yaptıklarından dolayıِطلُونبالْم  batıla sapanların 
173) Ya da: “Kuşkusuz daha önce atalarımız şirk koşmuştu, 
biz ise onlardan sonra gelen bir nesildik. O halde batıla 
sapanların yaptıklarından dolayı bizi mi helak edeceksin?” 
demeyesiniz. 
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ولَقَد ذَرأْنا ِلجهنم كَِثريا ِمن الِْجن واِْالنِس لَهم قُلُوب الَ 
 يسمعونَ يفْقَهونَ ِبها ولَهم اَعين الَ يبِصرونَ ِبها ولَهم اَذَانٌ الَ

 (179)ِبها اُولَِئك كَاْالَنعاِم بلْ هم اَضلُّ اُولَِئك هم الْغاِفلُونَ 
وِللَِّه اْالَسماُء الْحسنى فَادعوه ِبها وذَروا الَِّذين يلِْحدونَ ِفى 

ا اُمةٌ  وِممن خلَقْن(180)اَسماِئِه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ 
 والَِّذين كَذَّبوا ِباَياِتنا (181)يهدونَ ِبالْحق وِبِه يعِدلُونَ 

 واُمِلى لَهم ِانَّ (182)سنستدِرجهم ِمن حيثُ الَ يعلَمونَ 
 ِتنيِدى مٍة ِانْ (183)كَيِجن ِمن اِحِبِهما ِبصوا مفَكَّرتي لَماَو 

 اَولَم ينظُروا ِفى ملَكُوِت السمواِت (184)الَّ نِذير مِبني هو ِا
واْالَرِض وما خلَق اُهللا ِمن شىٍء واَنْ عسى اَنْ يكُونَ قَِد 

 ملُهاَج برونَ  اقْتِمنؤي هدعِديٍث بح ِلِل (185)فَِباَىضي نم 
و لَه اِدىونَ اُهللا فَالَ ههمعي اِنِهميِفى طُغ مهذَر(186)ي 

يسئَلُونك عِن الساعِة اَيانَ مرسيها قُلْ ِانما ِعلْمها ِعند ربى الَ 
 أِْتيكُمِض الَ تاْالَراِت وومِفى الس ثَقُلَت وا ِاالَّ هقِْتها ِلولِّيهجي

ئَلُونسةً يتغاِهللا ِاالَّ ب دا ِعنها ِعلْمما قُلْ ِانهنع ِفىح ككَاَن ك
  (187)ولَِكن اَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ 

نم her kimiِلْلضي  saptırırsaاللَّه  Allahفَلَا  yokturاِديه  
hidayete erdirecekلَه  artık onuمهذَريو  onları bırakıverir ِفي 

اِنِهمطُغْي taşkınlıkları içerisindeونهمعي  şaşkın bir halde 
186) Allah her kimi saptırırsa artık onu hidayete erdirecek 
yoktur, onları taşkınlıkları içerisinde şaşkın bir halde 
bırakıverir. 

َألُونَكسي Sana sorarlarِةاعالس نع  kıyamet-saatininانَأي  ne 
zamanااهسرم  çatacağınıقُْل  De kiاِإنَّم  yalnızcaاهِعلْم  Onun 
bilgisiِعنْد  katındadırيبر  Rabbiminالِّيهجلَا ي  açıklayamaz 
 ağırdır  ثَقُلَتOْ  هوO’ndan başkası  ِإلَّاOnun zamanını ِلوقِْتها

  ِإلَّا بغْتَةsizeً  لَا تَْأِتيكُمyerde الَْأرِض ve وgöklerde  ِفي السماواِت
ansızın gelirَألُونَكسي  sana soruyorlarكََأنَّك  gibiِفيح  haber 

darmışsınانْهع  Ondanقُْل  De kiاِإنَّم  yalnızcaاهِعلْم  Onun 
ilmiِعنْد  katındadırاللَِّه  Allahلَِكنو  fakatَْأك ثَر çoğuالنَّاِس  

insanlarınونلَمعلَا ي  bilmezler 
187) Sana kıyamet-saatinin ne zaman çatacağını sorarlar. 
De ki: “Onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onun 
zamanını O’ndan başkası açıklayamaz. O göklerde ve yerde 
ağırdır, size ansızın gelir. Ondan haberdarmışsın gibi sana 
soruyorlar.” De ki: “Onun ilmi yalnızca Allah katındadır, 
fakat insanların çoğu bilmezler.” 
Hami b. Kuşeyr ve Semuel b. Zeyd, Resulullah (a.s.)'e: "Eğer sen, dediğin 
gibi bir peygambersen, kıyamet ne zaman kopacak bize haber ver, biz o 
nedir biliyoruz" dediler. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu.160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لَقَدو Andolsunْأنَاذَر  yarattık kiنَّمهِلج  cehennem içinاكَِثير  pek 
çoğunuالِْجن ِمن  cinlerdenو  ve الِْإنِس insanlardanملَه  onların 

قُلُوب kalpleri vardırونفْقَهلَا ي  anlamazlarاِبه  onunlaنيَأع ملَهو  
gözleri vardırونِصربلَا ي  görmezlerاِبه  fakat onlarlaملَهو  

onlarınآذَان  kulakları vardırَل ونعمسا ي işitmezlerاِبه  ama 
onlarlaلَِئكُأو  Bunlarاِمكَالَْأنْع  hayvan gibidirlerْلب  hattaمه  

onlarُّلَأض  daha da şaşkındırlarلَِئكُأو  İşte ta kendileridirمه  
onlarالْغَاِفلُون  gafillerin 

179) Andolsun, cinlerden ve insanlardan pek çoğunu 
cehennem için yarattık ki onların kalpleri vardır onunla 
anlamazlar, gözleri vardır fakat onlarla görmezler; onların 
kulakları vardır ama onlarla işitmezler. Bunlar hayvan 
gibidirler, hatta onlar daha da şaşkındırlar. İşte onlar 
gafillerin ta kendileridir. 

و Veِللَِّه  Allah’ındırاءمالَْأس  isimlerنَىسالْح  en güzelوهعفَاد  O 
halde dua edinاِبه  O’na bunlarlaواذَرو  bırakınونلِْحدي الَِّذين  

ayrılığa düşenleriاِئِهمِفي َأس  O’nun isimlerindeنوزجيس  
cezasını yakında göreceklerdirا كَانُوام  olduklarınınلُونمعي  

Onlar yapmakta 
180) Ve en güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na bunlarla 
dua edin. O’nun isimlerinde ayrılığa düşenleri bırakın. 
Onlar yapmakta olduklarının cezasını yakında 
göreceklerdir. 

و Veنِمم  vardır ki خَلَقْنَا yarattıklarımızdanٌةُأم  bir ümmet de 
وندهي yol gösterirlerِّقِبالْح  hak ileو  ve ِبِه onunlaِدلُونعي  

adaletli davranırlar 
181) Ve yarattıklarımızdan bir ümmet de vardır ki hak ile 
yol gösterirler ve onunla adaletli davranırlar. 

و Veواكَذَّب الَِّذين  yalanlayanlar var yaاِتنَاِبآي  ayetlerimizi 
مهِرجتَدنَسس biz onları derece derece azaba yaklaştıracağız ِمن 

 bilmeyecekleri لَا يعلَمونbir yönden حيثُ
182) Ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, biz onları 
bilmeyecekleri bir yönden derece derece azaba 
yaklaştıracağız. 

و Veِليُأم  ben mühlet veriyorumملَه  onlaraِإن  Muhakkak ki 
 sağlamdır  مِتينbenim düzenim كَيِدي

183) Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim 
düzenim sağlamdır.  

 Onlar  ِبصاِحِبِهمolmadığını  ما?düşünmüyorlar mı َأولَم يتَفَكَّروا
arkadaşlarındaِجنٍَّة ِمن  hiçbir deliliğinِإن  وه Oِإلَّا  ancakنَِذير  

bir uyarıcıdırِبينم  apaçık 
184) Onlar arkadaşlarında hiçbir deliliğin olmadığını 
düşünmüyorlar mı? O ancak apaçık bir uyarıcıdır. 

 hükümranlığına  ِفي ملَكُوِت?Onlar bakmıyorlar mı َأولَم ينظُروا
  خَلَقherhangiَ  وماyerin الَْأرِض ve  وgöklerin السماواِت
yarattığıاللَّه  Allah’ınٍءشَي ِمن  bir şeyeو  ve ىسع َأن 

ihtimalineكُوني َأن  olmaباقْتَر قَد  yaklaşmışملُهَأج  ecellerinin 
فَِبَأي Artık bundan hangiِديٍثح  sözeهدعب  sonraْؤِمنُوني  

inanacaklar? 
185) Onlar, göklerin ve yerin hükümranlığına, Allah’ın 
yarattığı herhangi bir şeye ve ecellerinin yaklaşmış olma 
ihtimaline hiç bakmıyorlar mı? Artık bundan sonra hangi 
söze inanacaklar?  
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 salih  صاِلحاonlara verdiğinde ise  آتَاهماNe zaman ki فَلَما
evlatلَاعج  başladılarلَه  O’naكَاءشُر  şirk koşmayaاِفيم  kendisi 

hakkındaامآتَاه  verdiği الَىفَتَع yücedirاللَّه  Allah iseامع  
onlarınشِْركُوني  şirk koştuklarından 

190) Ne zaman ki, onlara salih evlat verdiğinde ise kendisi 
verdiği hakkında O’na şirk koşmaya başladılar. Allah ise 
onların şirk koştuklarından yücedir. 

شِْركُونَأي mı şirk koşuyorlar!?ُخْلُقا لَا يم  yaratamayanlarıًئاشَي  
hiçbir şeyمهو  Kendileri oldukları haldeخْلَقُوني  yaratılmış 

191) Kendileri yaratılmış oldukları halde hiçbir şey 
yaratamayanları mı şirk koşuyorlar? 

و Veونتَِطيعسلَا ي  halbuki güçte değiller ملَه onlar kendilerine 
 onlar  َأنفُسهمedemezler  لَاve  وyardım edecek نَصرا

kendilerine bileونرنصي  yardım 
192) Ve halbuki onlar kendilerine yardım edecek güçte 
değiller ve onlar kendilerine bile yardım edemezler.  

و Veِإن  eğerموهعتَد  onları çağırırsanızىدِإلَى الْه  doğru yola 
وكُمتَِّبعلَا ي size uymazlarاءوس  aynıdırكُملَيع  sizin içinموهتُموعَأد  

onları çağırsanız daَأم  yahutَأنْتُم  kalsanız daاِمتُونص  suskun  
193) Ve eğer onları doğru yola çağırırsanız size uymazlar; 
onları çağırsanız da yahut suskun kalsanız da sizin için 
aynıdır. 

ِإن elbette kiونعتَد الَِّذين  ibadet ettiklerinizوِند ِمن  başkaاللَِّه  
Allah’tanادِعب  kullardırثَالُكُمَأم  sizin gibiوعفَاد  çağırın daمه  

onlarıتَِجيسوا فَلْيب karşılık versinlerلَكُم  sizeِإن  Eğerكُنتُم  
kimselersenizاِدِقينص  doğru 

194) Allah’tan başka ibadet ettikleriniz elbette ki sizin gibi 
kullardır. Eğer doğru kimselerseniz onları çağırın da size 
karşılık versinler. 

مَألَه Onların mı varجٌل َأر ayaklarıشُونمي  yürüyecekاِبه  
kendileriyleَأم  ya daملَه  onlarınٍدَأي  elleri mi varِطشُونبي  

tutabilecekleriاِبه  kendileriyleَأم  veyaملَه  onlarınنيَأع  
gözleri mi varونِصربي  görecekاِبه  kendileriyleَأم  yoksaملَه  

onlarınآذَان  kulakları mı var?ونعمسي  işitecekاِبه  kendileriyle 
 sonra  ثُمşirk koştuklarınızı da  شُركَاءكُمÇağırın  ادعواDe ki قُْل

 bana göz  فَلَا تُنِظروِنيbana bir düzen kurun da ِكيدوِني
açtırmayın 

195) Onların kendileriyle yürüyecek ayakları mı var, ya da 
onların kendileriyle tutabilecekleri elleri mi var, veya onların 
kendileriyle görecek gözleri mi var, yoksa onların 
kendileriyle işitecek kulakları mı var? De ki: “Çağırın şirk 
koştuklarınızı da sonra bana bir  düzen kurun da bana göz 
açtırmayın.” 
(*)Yukarıdaki âyetler, insanın ilk menşei hakkında bilgi verildi. Dindar bir 
ailenin önemi üzerinde duruldu. İbâdet edilmeye, daha çok sevilmeye 
ancak Allah'ın lâyık olduğu açıklandı. Sonra da ilâhlaştırılan canlıcansız 
varlıkların sonradan yaratılmış birer cisim oldukları anlatılarak çok şerefli 
ve mükerrem olan insanın o gibi şeylere tapmasının makul hiçbir yanı 
olmadığına işaret ediliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكُن لَواَء اُهللا وا شا ِاالَّ مرالَ ضا وفْعفِْسى نِلن ِلكقُلْ الَ اَم
اَعلَم الْغيب الَستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِنى السوُء ِانْ اَنا ِاالَّ 

 هو الَِّذى خلَقَكُم ِمن نفٍْس (188) يؤِمنونَ نِذير وبِشري ِلقَوٍم
 لَتما حيهشغا تا فَلَمهِالَي كُنسا ِليهجوا زهلَ ِمنعجٍة واِحدو
حمالً خِفيفًا فَمرت ِبِه فَلَما اَثْقَلَت دعوا اَهللا ربهما لَِئن اَتيتنا 

كُونا لَناِلحص اِكِرينالش ِمن ا (189)ناِلحا صميها اَتفَلَم 
 (190)جعالَ لَه شركَاَء ِفيما اَتيهما فَتعالَى اُهللا عما يشِركُونَ 

 والَ (191)اَيشِركُونَ ما الَ يخلُق شيئًا وهم يخلَقُونَ 
فُسالَ اَنا ورصن مونَ لَهِطيعتسونَ يرصني مِانْ (192)هو 

 اَم موهمتوعاَد كُملَياٌء عوس وكُمِبعتى الَ يدِالَى الْه موهعدت
 ِانَّ الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن اِهللا ِعباد (193)اَنتم صاِمتونَ 

ِانْ كُن وا لَكُمِجيبتسفَلْي موهعفَاد ثَالُكُماَم اِدِقنيص م(194)ت 
 نياَع ملَه ا اَمونَ ِبهِطشبٍد ياَي ملَه ا اَمونَ ِبهشملٌ يجاَر ماَلَه
 كَاَء كُمروا شعا قُِل ادونَ ِبهعمساَذَانٌ ي ملَه ا اَمونَ ِبهِصربي

  (195)ثُم ِكيدوِن فَالَ تنِظروِن 
 bir  نَفْعاkendim için  ِلنَفِْسيBen sahip değilim ِلك لَا َأمDe ki قُْل

yarara daارلَا ضو  bir zarara daِإلَّا  başkaا شَاءم  dilediğinden 
اللَّه Allah’ınو  Veلَو  eğerُكُنت  elbettekiلَمَأع  bilseydimبالْغَي  

gaybıُتتَكْثَرلَاس  artırırdımِرالْخَي ِمن  hayrıو  ve ِنيسا مم bana 
dokunmazdıوءالس  hiçbir kötülükَأنَا ِإن  Benِإلَّا  ancakنَِذير  

bir uyarıcıو  ve ِشيرب müjdeleyiciyimٍمِلقَو  bir topluluk için 
ْؤِمنُوني iman eden 

188) De ki: “Ben kendim için Allah’ın dilediğinden başka 
bir yarara da bir zarara da sahip değilim. Ve eğer gaybı 
bilseydim elbetteki hayrı artırırdım ve bana hiçbir kötülük 
dokunmazdı. Ben ancak bir uyarıcı ve iman eden bir 
topluluk için müjdeleyiciyim.” 
Kelbî anlatıyor: Mekkeliler "Ey Muhammed, Rabbın fiyatlar ucuz iken 
sana haber vermez mi ki yükselmeden satın alıp kâr edesin; kuraklık ve 
kıtlık vereceği yeri sana haber vermez mi ki oradan bolluk ve bereket 
verdiği yere gidesin." dediler de bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i 
kerimeyi indirdi.318 

وه Oالَِّذي  kiَخَل قَكُم sizi yarattıنَفٍْس ِمن  bir nefistenٍةاِحدو  tek 
 sükun bulması  ِليسكُنeşini yarattı  زوجهاondan da وجعَل ِمنْها

içinاهِإلَي  kendisiyleافَلَم  Ne zaman kiاتَغَشَّاه  onu bürüyünce 
  ِبِهgezindi مرتْ فhafifَ  خَِفيفًاyüklendi de  حملًاyük حملَتْ

bununlaافَلَم  Nihayetَْأثْقَلَت  ağırlaşıncaاوعد  şöyle dua ettiاللَّه  
Allah’aامهبر  her ikisi de Rableri olanلَِئن  Eğerتَنَاآتَي  bize 

verirsenااِلحص  salih-evlatلَنَكُونَن  andolsun ki olacağız ِمن 
الشَّاِكِرين şükredenlerden 

189) O ki, sizi tek bir nefisten yarattı, ondan da kendisiyle 
sükun bulması için eşini yarattı. Ne zaman ki, onu 
bürüyünce hafif bir yük yüklendi de bununla gezindi. 
Nihayet ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah’a şöyle 
dua etti: “Eğer bize salih-evlat verirsen andolsun ki 
şükredenlerden olacağız.” 
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 اِلِحنيلَّى الصوتي وهو ابلَ الِْكتزاُهللا الَِّذى ن ىِلي(196)ِانَّ و 
ِذين تدعونَ ِمن دوِنِه الَ يستِطيعونَ نصركُم والَ والَّ

 مهفُسونَ  اَنرصنى الَ (197)يدِالَى الْه موهعدِانْ تو 
 خِذ (198)يسمعوا وتريهم ينظُرونَ ِالَيك وهم الَ يبِصرونَ 

 ِرضاَعِف ورِبالْع رأْمو فْوالْع اِهِلنيِن الْجا (199)عِامو 
هِعذْ ِباِهللا ِانتغٌ فَاسزطَاِن نيالش ِمن كغَنزني  ِليمع ِميعس 

 ِانَّ الَِّذين اتقَوا ِاذَا مسهم طَاِئف ِمن الشيطَاِن تذَكَّروا (200)
ونهم ِفى الْغى ثُم الَ  وِاخوانهم يمد(201)فَِاذَا هم مبِصرونَ 

 وِاذَا لَم تأِْتِهم ِباَيٍة قَالُوا لَوالَ اجتبيتها قُلْ (202)يقِْصرونَ 
ِانما اَتِبع ما يوحى ِالَى ِمن ربى هذَا بصاِئر ِمن ربكُم وهدى 

ِرئ الْقُراَنُ فَاستِمعوا لَه  وِاذَا قُ(203)ورحمةٌ ِلقَوٍم يؤِمنونَ 
 واذْكُر ربك ِفى نفِْسك (204) لَعلَّكُم ترحمونَ  واَنِصتوا

تضرعا وِخيفَةً ودونَ الْجهِر ِمن الْقَوِل ِبالْغدو واْالَصاِل والَ 
 اِفِلنيالْغ ِمن كُن(205)تبر دِعن ونَ  ِانَّ الَِّذينكِْبرتسالَ ي ك

 هونحبسيِتِه وادِعب نونَعدجسي لَه(206) و  
204) Ve Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun; 
umulur ki merhamet olunursunuz. 
(*)İbni Ebi Hatim ve daha başkalarının Ebu Hureyre'den rivayetlerine 
göre, o şöyle demiştir: Peygamber (a.s.)'ın arkasında namaz kılarken, ses 
yükseltilmesi üzerine, ayet nazil oldu.161 

و Veاذْكُر  an daكبر  Rabbiniِفي نَفِْسك  kendi kendineاعرتَض  
yalvararakو  veًِخيفَة  gizli bir sesleو  ve وند olmayanِرهالْج  

yüksek ِل ِمنالْقَو bir sesleوِبالْغُد  sabahاِلالْآصو  akşamلَا تَكُنو  
olmaالْغَاِفِلين ِمن  gafillerden 

205) Ve kendi kendine yüksek olmayan ve gizli bir sesle 
yalvararak ve sabah akşam Rabbini an da gafillerden olma. 

ِإن Doğrusuالَِّذين  olanlarِْعن د katındakiكبر  Rabbinin لَا 
ونتَكِْبرسي asla büyüklenmezlerِتِهادِعب نع  O’na ibadet 
ونَهحبسيو O’nu tesbih ederlerو  ve لَه O’naوندجسي  secde 
ederler 

206) Doğrusu Rabbinin katındaki olanlar O’na ibadet 
etmekten asla büyüklenmezler, O’nu tesbih ederler ve O’na 
secde ederler.(Secde bkn:) 162 
Bu sûrenin kapsadığı başlıca konuları şöyle özetliyebiliriz:  
a)  Tevhît İnancı'na ağırlık verilmiştir. 
b)  Vahiy ve semavî kitaplar hakkında, bazan kısa, bazan da geniş ölçüde 
bilgiler serpiştirilerek mü'minler aydınlatılmıştır. 
c)  Peygamberler ve peygamberlik hakkında aydınlatıcı bilgiler verilmiş ve 
Hz. Muhammed'in (a.s) risâletinin umumî bir özellik taşıdığı, akla ve 
vicdana neşter vururcasına işlenmiştir. 
d)  Âhiret hakkında, öldükten sonra dirilme ve kâinat düzeninin 
bozulduktan sonra yeniden kurulmasıyla ilgili açıklamalar yapılarak insan 
aklı ve idrâki harekete geçirilmek istenmiştir. 
e)  Kur'ân hükümleri hakkında kısa, fakat özlü bilgiler verilerek haram ve 
helâl konusu işlenerek şüpheler giderilmiştir. 
f)  İlâhî sünnete, kâinat düzenine sık sık dikkatler çekilerek akla ve ilme 
temel bilgi teşkil edecek malzeme sunulmuştur. 
g)  Mü'minlere kendi yüce davalarını yayma metodu verilerek, tebliğ ve 
irşat yolları gösterilmiştir. 
h) Şeytan ve o niyetteki insanların tuzağına düşmemek için iyi bir hayat 
düzeni kurup sürdürmenin plân ve programı açıklanarak sosyal alanı 
inanmışların doldurması istenmiştir.  
 
 

ِإن Muhakkak kiيِليو  benim velimاللَّه  Allah’tırَلالَِّذي نَز  
indirenالِْكتَاب  kitabıو  ve وه Oلَّىتَوي  velisidirاِلِحينالص  

salihlerin 
196) Muhakkak ki benim velim kitabı indiren Allah’tır ve O 
salihlerin velisidir. 

و Veونعتَد الَِّذين  dua ettikleriniz iseوِنِهد ِمن  sizin O’nun 
yanısıraلَا  yetiremezlerونتَِطيعسي  güç كُمرنَص size de yardım 

edemeyeو  Ve لَا edemezlerمهَأنفُس  kendilerine deني ونرص 
yardım 

197) Ve sizin O’nun yanısıra dua ettikleriniz ise size de 
yardım edemeye güç yetiremezler. Ve kendilerine de 
yardım edemezler. 

و Veِإن  eğerوعتَد  çağırsanız da مه onlarıىدِإلَى الْه  doğru 
yolaواعمسلَا ي  işitmezlerماهتَرو  onları görürsünوننظُري  bakar 
كِإلَي sanaمهو  onlarونِصربلَا ي  görmezler 

198) Ve eğer onları doğru yola çağırsanız da işitmezler, 
onları sana bakar görürsün, onlar görmezler. 

  وiyiliği  ِبالْعرِفemret  وْأمرaffetmeyi  الْعفْوSen benimse خُذْ
ve ِرضَأع yüz çevirاِهِلينالْج نع  cahillerden 

199) Sen affetmeyi benimse, iyiliği emret ve cahillerden yüz 
çevir. 

و Veاِإم  eğer غَنَّكنزي sana vesveselerinde طَاِنالشَّي ِمن 
şeytandanٌغنَز  bir vesvese gelirseْتَِعذفَاس  hemen sığınِباللَِّه  

Allah’aِإنَّه  Şüphesiz Oِميعس  Semî’dirِليمع  Alîm’dir 
200) Ve eğer sana şeytandan vesveselerinde bir vesvese 
gelirse hemen Allah’a sığın. Şüphesiz O, Semî’dir, Alîm’dir. 

ِإن Kuşkusuzااتَّقَو الَِّذين  sakınanlaraِإذَا  zamanمهسم  iliştiği 
 iyice  تَذَكَّرواşeytandan  ِمن الشَّيطَاِنbir vesvese طَاِئفٌ

düşünürlerفَِإذَا  takdirdeمه  oونِصربم  hemen görürler 
201) Kuşkusuz sakınanlara şeytandan bir vesvese iliştiği 
zaman iyice düşünürler o takdirde hemen görürler. 

و Veِْإخ مانُهو kardeşlerine gelinceمونَهدمي  onları da 
sürüklerlerِفي الغَي  sapıklığaثُم  sonra daونقِْصرلَا ي  

yakalarını bırakmazlar 
202) Ve kardeşlerine gelince onları da sapıklığa sürüklerler 
sonra da yakalarını bırakmazlar. 

و Veِإذَا  zaman تَْأِتِهم لَم onlara getirmediğinٍةِبآي  bir ayetقَالُوا  
derlerلَالَو  derleseydin yaاتَهيتَباج  Onu kendinقُْل  De kiاِإنَّم  

Ben ancakَأتَِّبع  uyarımىوحا يم  vahyolunanaِإلَي  bana ِمن 
  ربكُم ِمنbasiretler  بصاِئرBu  هذَاRabbimden ربي

Rabbinizden gelenىدهو  hidayetو  ve ٌةمحر rahmettirٍمِلقَو  
bir topluluk içinْؤِمنُوني  iman eden 

203) Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman: “Onu kendin 
derleseydin ya” derler. De ki: “Ben ancak Rabbimden bana 
vahyolunana uyarım. Bu, Rabbinizden gelen basiretler, 
iman eden bir topluluk için hidayet ve rahmettir.” 

و Veِإذَا  zamanقُِرَئ  okunduğuآنالْقُر  Kur’anواتَِمعفَاس  
dinleyinلَه  onuو  ve َأنِصتُوا susunلَّكُملَع  umulur kiونمحتُر  

merhamet olunursunuz 
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الَِّذين Onlar  kiونِقيمي  dosdoğru kılarlarَلَاةالص  namazıو  ve 
 infak  ينِفقُونrızıktan  رزقْنَاهمkendilerine verdiğimiz ِمما

ederler 
3) Onlar  ki, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine 
verdiğimiz rızıktan infak ederler. 

لَِئكُأو İşte onlarمه  olanlardır ْؤِمنُونالْم mü’minاقح  gerçekten 
ملَه onlar için ٌاتجرد derecelerِعنْد  katındaِهمبر  Rableri 

 kerim  كَِريمbir rızık vardır ِرزقٌ ve  وbağışlanma ومغِْفرةٌ
4) İşte onlar gerçekten mü’min olanlardır. Rableri katında 
onlar için dereceler, bağışlanma ve kerim bir rızık vardır. 
Resulullah (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Bana beş şey verilmiştir ki, onlar 
benden önce hiç kimseye verilmemiştir- hadisi zikrettikten sonra şöyle 
dedi-: Bana ganimetler helâl kılındı. Onlar benden önce hiç kimseye helâl 
kılınmadı."163 

  ِمن بيِتكRabbin  ربكseni çıkardığında  َأخْرجكNitekim كَما
evindenِّقِبالْح  hak uğrundaِإنو  gerçekten deفَِريقًا  bir grup 

ْؤِمِنينالْم ِمن mü’minlerdenونلَكَاِره  isteksizdi 
5) Nitekim Rabbin seni hak uğrunda evinden çıkardığında 
gerçekten de mü’minlerden bir grup isteksizdi. 

 hakka  ِفي الْحقseninle mücadele ediyorlardıِّ لُونَكيجاِد
dairدعب  sonra dahiنيا تَبم  ortaya çıktıktanاكََأنَّم  gibi 

اقُونسي sürükleniyorlarmışِتوِإلَى الْم  ölümeوننظُري مهو  
göz göre göre 

6) Açıkça ortaya çıktıktan sonra dahi göz göre göre ölüme 
sürükleniyorlarmış gibi hakka dair seninle mücadele 
ediyorlardı. 

و Veِْإذ  o zaman kiكُمِعدي  vaad etmişti deاللَّه  Allahىدِإح  
birininِنالطَّاِئفَتَي  iki topluluktanاَأنَّه  muhakkak sizin olacağını 

لَكُم sizeوندتَوو  işitiyordunuzذَاِت رغَي َأن  siz olanınكَِةالشَّو  
güçsüz تَكُون olmasınıلَكُم  sizinِريديو  istiyorduاللَّه  Allah ise 
 ve  وkelimeleriyle  ِبكَِلماِتِهhakkı  الْحقgerçekleştirmekَّ َأن يِحقَّ
قْطَعي kesmekاِبرد  arkasınıالْكَاِفِرين  kâfirlerin 

7) Ve o zaman ki Allah size iki topluluktan birinin 
muhakkak sizin olacağını vaad etmişti de siz güçsüz olanın 
sizin olmasını işitiyordunuz. Allah ise kelimeleriyle hakkı 
gerçekleştirmek ve kâfirlerin arkasını kesmek istiyordu. 

 yok etsin يبِطَل ve  وhakkı  الْحقTa ki gerçekleştirsinَّ ِليِحقَّ
 günahkârlar  الْمجِرمونistemese  كَِرهbile  ولَوbatılı الْباِطَل

8) Ta ki -günahkârlar istemese bile- hakkı gerçekleştirsin ve 
batılı yok etsin. 
(*)Allah Teâlâ, müslümanlann ya kervanı ele geçireceklerini veya 
savaştıkları takdirde düşmanı yeneceklerini, böylece iki kazançtan birinin 
müslümanlara ait olacağını vaad etmiş, bunu Peygamber'ine bildirmiş, o 
da müminlere müjdelemişti. Bedir'e geldiklerinde kervanın kaçıp 
kurtulduğunu, onu korumak üzere yola çıkan düşman kuvvetinin de oraya 
geldiğini öğrendiler. İlâhî vaad ile bu bilgi yan yana getirildiğinde ihtimal 
teke inmiş, savaşıldığı takdirde zaferin Allah tarafından garanti edilmiş 
bulunduğu açıkça ortaya çıkmıştı. Artık yenilgiye ve ölüme sürülen 
kimselerin korku ve ümitsizlik psikolojisini yaşamak müminlere 
yakışmazdı; onlara düşen büyük bir şevk ve heyecan, güçlü bir moral 
içinde düşmanın üzerine yürümekti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )8(ورة األنفال س
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم

يسئَلُونك عِن اْالَنفَاِل قُِل اْالَنفَالُ ِللَِّه والرسوِل فَاتقُوا اَهللا 
 ِمِننيؤم متِانْ كُن ولَهسروا اَهللا واَِطيعو ِنكُميب وا ذَاتِلحاَصو

 الَِّذين ِاذَا ذُِكر اُهللا وِجلَت قُلُوبهم وِاذَا  ِانما الْمؤِمنونَ(1)
 (2)تِليت علَيِهم اَياته زادتهم ِامياناً وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ 

 اُولَِئك هم ,3−اَلَِّذين يِقيمونَ الصلَوةَ وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ 
 ومغِفرةٌ وِرزق كَِرمي  لَهم درجات ِعند ربِهمالْمؤِمنونَ حقا 

(4) ِانَّ فَِريقًا ِمنو قِبالْح ِتكيب ِمن كبر كجرا اَخكَم 
 يجاِدلُونك ِفى الْحق بعد ما تبين ,5−الْمؤِمِنني لَكَاِرهونَ 

واقُونَ ِالَى الْمسا يمونَ كَاَنظُرني مهاُهللا (6)ِت و كُمِعدِاذْ يو 
ِاحدى الطَّاِئفَتيِن اَنها لَكُم وتودونَ اَنَّ غَير ذَاِت الشوكَِة 
 اِبرد قْطَعياِتِه وِبكَِلم قالْح ِحقاُهللا اَنْ ي ِريديو كُونُ لَكُمت

 (7)الْكَاِفِرينقالْح ِحقِلي  كَِره لَواِطلَ وِطلَ الْببيو 
 (8)الْمجِرمونَ 

8 ENFAL SURESİ  
Kur'an-ı Kerîm'in 8. sûresi. 75 ayet, 1200 kelime, 5294 
harftir. Medine'de Bakara suresinden sonra nâzil olmuştur. 
Sure, İslâm ile şirk düzeni arasındaki Bedir gazvesinden 
(Furkan gününden) sonra Hicrî ikinci yılda vahyedilmiştir. 
"Enfâl", harp ganimetleri demektir. Aynı zamanda nimet, 
bir asla yapılan fazlalık manalarına gelen "nefl" kelimesinin 
çoğuludur. Savaş ganimetleri denilen "ganâim" kelimesi 
yerine "enfâl" kelimesinin vahyedilmesi, ganimetler 
üzerinde kendi hakları olduğunu indî olarak savunan 
mü'minlere, ganimetin paylaşımının ve hükmün ancak 
Allah ve Resulü'ne ait olduğunu hatırlatmak içindir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

َألُونَكسي Sana soruyorlarالَْأنْفَاِل نع  ganimetler hakkındaقُْل  
De kiالَْأنْفَاُل  Ganimetlerِللَِّه  yalnız Allah’aو  ve وِلسالر 

Resulüne aittirفَاتَّقُوا  O halde sakının daاللَّه  Allah’tan 
 َأِطيعوا Eğer  وbirbirinizle aranızı كُم ذَاتَ بيِنdüzeltin وَأصِلحوا

itaat edinاللَّه  Allah’a daولَهسرو  Resulüne deكُنتُم ِإن  iseniz 
ْؤِمِنينم mü’minler 

1) Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: “Ganimetler 
yalnız Allah’a ve Resulüne aittir. O halde Allah’tan sakının 
da birbirinizle aranızı düzeltin. Eğer mü’minler iseniz 
Allah’a da Resulüne de itaat edin.” 

  ِإذَاo kimselerdir ki  الَِّذينmü’minler  الْمْؤِمنُونGerçekten ِإنَّما
zamanذُِكر  anıldığıاللَّه  Allahِْجلَتو  ürperirمهقُلُوب  yürekleri 

  زادتْهمayetleri  آياتُهO’nun  علَيِهمokunduğu  تُِليتzamanْ وِإذَا
onların artırırانًَاِإيم  imanınıو  ve ِهمبلَى رع onlar yalnızca 

Rablerineكَّلُونتَوي  tevekkül ederler 
2) Gerçekten mü’minler o kimselerdir ki Allah anıldığı 
zaman yürekleri ürperir, O’nun ayetleri okunduğu zaman, 
onların imanını artırır ve onlar yalnızca Rablerine tevekkül 
ederler. 
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ِباَلٍْف ِمن كُمِمدى ماَن لَكُم ابجتفَاس كُمبِغيثُونَ رتسِاذْ ت 
 ِدِفنيرلَِئكَِة مِبِه (9)الْم ِئنطْمِلتى ورشاُهللا ِاالَّ ب لَهعماَ جو 

 ِكيمح ِزيزِد اِهللا ِانَّ اَهللا عِعن ِاالَّ ِمن رصا النمو كُم(10)قُلُوب 
 ماًء ِاذْ يغشيكُم النعاس اَمنةً ِمنه وينزلُ علَيكُم ِمن السماِء

 ويذِْهب عنكُم ِرجز الشيطَاِن وِليرِبطَ علَى  ِليطَهركُم ِبِه
 امِبِه اْالَقْد تثَبيو لَِئكَِة (11)قُلُوِبكُمِالَى الْم كبوِحى رِاذْ ي 

فَروا اَنى معكُم فَثَبتوا الَِّذين اَمنوا ساُلِْقى ِفى قُلُوِب الَِّذين كَ
 (12)الرعب فَاضِربوا فَوق اْالَعناِق واضِربوا ِمنهم كُلَّ بناٍن 

ذَِلك ِباَنهم شاقُّوا اَهللا ورسولَه ومن يشاِقِق اَهللا ورسولَه فَِانَّ اَهللا 
اب الناِر  ذَِلكُم فَذُوقُوه واَنَّ ِللْكَاِفِرين عذَ(13)شِديد الِْعقَاِب 

 يآاَيها الَِّذين اَمنوا ِاذَا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا زحفًا فَالَ (14)
 ارباْالَد ملُّوهواٍل (15)تفًا ِلِقترحتِاالَّ م هربِئٍذ دموي لِِّهموي نمو 

 ٍب ِمنضاَء ِبغب ا ِالَى ِفئٍَة فَقَدزيحتم اَو ِبئْسو منهج يهأْوماِهللا و
 ِصري(16)الْم  

 karşılaştığınız لَِقيتُمzaman   ِإذَاiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
  همdönmeyin  فَلَا تُولُّوtoplu olarak  زحفًاkâfirlerle الَِّذين كَفَروا

onlaraاربالَْأد  arkanızı 
15) Ey iman edenler, toplu olarak kâfirlerle karşılaştığınız 
zaman onlara arkanızı dönmeyin. 

و Veنم  her kimلِِّهموي  onlara çevirirseِئٍذموي  böyle bir günde 
هربد onlara arkasınıِإلَّا  müstesnaفًارتَحم  bir yana çekilmeِلِقتَاٍل  

çarpışmak içinَأ و veyaازيتَحم  katılma haliِإلَى ِفَئٍة  bir başka 
bölüğeفَقَد  muhakkak oاءب  uğramıştırٍبِبغَض  bir gazaba ِمن 

  وِبْئسcehennemdir  جهنَّمonun barınağı  ومْأواهAllah’tan اللَِّه
Orası ne kötüِصيرالْم  dönüş yeridir 

16) Ve her kim çarpışmak için bir yana çekilme veya bir 
başka bölüğe katılma hali müstesna onlara böyle bir günde 
onlara arkasını çevirirse muhakkak o Allah’tan bir gazaba 
uğramıştır, onun barınağı cehennemdir. Orası ne kötü 
dönüş yeridir. 
(*)Bedir Savaşı'ndan sonra ganimetlerin taksimi konusunda farklı beklenti 
ve görüşler ortaya çıkması üzerine gelen âyetler arasında bulunan ve 
savaştan kaçmanın sonuçlarını açıklayan bu âyetleri, savaştan önce inmiş 
kabul edenlerin tespit ve yorumlan vakıaya uygun düşmemektedir. 
Bedir'den önce küçük akıncı hareketleriyle başlayan çatışmalar bu 
savaştan sonra büyüyerek devam etmiştir. Bunun böyle olacağını bilen 
Allah Teâlâ, hem müminleri gerektiğinde savaşmaya ve bunun getirdiği 
acılara, zorluklara katlanmaya teşvik etmek hem de savaştan kaçmayı 
engelleyici müeyyide oluşturmak üzere bu âyetleri indirmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ربكُمyardım istiyordunuz da  تَستَِغيثُونO zaman ki ِإذْ
Rabbinizdenابتَجفَاس  karşılık vermişti لَكُم sizَأنِّي  O 

Muhakkak benِمدم كُم size birbiri ardıncaِبَألٍْف  binلَاِئكَِةالْم ِمن  
melek ileِدِفينرم  yardım ederim 

9) O zaman ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz da O: 
“Muhakkak ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım 
ederim” diye karşılık vermişti. 

و Veَلعا جم ه yapmıştıاللَّه  Allahِإلَّا  yalnızcaىشْرب  bir müjde 
olsunِئنِلتَطْمو  yatışsınِبِه  diyeكُمقُلُوب  kalplerinizرا النَّصمو  

yardım iseِإلَّا  yalnızِعنِْد ِمن  katındandırاللَِّه  Allahِإن  
Muhakkakاللَّه  Allahِزيزع  Azîz’dirِكيح م Hakîm’dir 

10) Ve Allah bunu yalnızca bir müjde olsun ve kalpleriniz 
yatışsın diye yapmıştı, yardım ise yalnız Allah katındandır. 
Muhakkak Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. 

 bir  َأمنَةbir uyuklamaً  النُّعاسsizi bürüyordu  يغَشِّيكُمHani ِإذْ
emniyet olmak üzereِمنْه  kendisindenو  Ve ُلنَزي indiriyordu 

كُملَيع üzerinizeاِءمالس ِمن  göktenاءم  bir suكُمرطَهِلي  sizi 
tertemiz yapsınِبِه  Ki onunlaذِْهبيو  gidersinنكُمع  sizden 

زِرج pisliğiniطَاِنالشَّي  şeytanınَِبطرِليو  pekiştirsinلَى قُلُوِبكُمع  
kalpleriniziو  ve َتثَبي sağlamlaştırsınِبِه  onunlaامالَْأقْد  
ayaklarınızı 

11) Hani kendisinden bir emniyet olmak üzere sizi bir 
uyuklama bürüyordu. Ve üzerinize gökten bir su 
indiriyordu. Ki onunla sizi tertemiz yapsın sizden şeytanın 
pisliğini gidersin, kalplerinizi pekiştirsin ve onunla 
ayaklarınızı sağlamlaştırsın. 

  الْملَاِئكَِةşöyle  ِإلَىRabbin  ربكvahyediyordu  يوِحيO zaman ِإذْ
meleklereَأنِّي  Muhakkak benكُمعم  sizinle beraberimتُوافَثَب  

sebat verinَّنُوا الآم ِذين iman edenlereُألِْقيس  Ben salacağım ِفي 
 O  فَاضِربواkorku  الرعبkâfirlerin  الَِّذين كَفَرواkalplerine قُلُوِب

halde onların vurunَقفَو  üstüneنَاِقالَْأع  boyunlarının 
 parmaklarına  بنَاٍنbütün  كُلonlarınَّ  ِمنْهمvurun واضِربوا

12) O zaman Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: 
“Muhakkak ben sizinle beraberim iman edenlere sebat 
verin.” “Ben kâfirlerin kalplerine korku salacağım. O halde 
onların boyunlarının üstüne vurun, onların bütün 
parmaklarına vurun.” 

ذَِلك Buَِّبَأن مه onların sebebiyledirشَاقُّوا  aykırı davranmaları 
اللَّه Allah’aو  ve ولَهسر Resulüneو  Veنم  her kimْشَاِققي  

aykırı davranırsaاللَّه  Allah’aو  ve ولَهسر Resulüneفَِإن  
muhakkakاللَّه  Allahشَِديد  pek şiddetli olandırالِْعقَاِب  cezası 

13) Bu, onların Allah’a ve Resulüne aykırı davranmaları 
sebebiyledir. Ve her kim Allah’a ve Resulüne aykırı 
davranırsa muhakkak Allah cezası pek şiddetli olandır. 

ذَِلكُم İşte bu sizinفَذُوقُوه  tadın bunuو  Veَأن  doğrusuِللْكَاِفِرين  
kâfirler içinذَابع  azabı vardırالنَّاِر  bir de ateş 

14) İşte bu sizin; tadın bunu. Ve doğrusu kâfirler için bir de 
ateş azabı vardır. 
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 Allah’a  اللَّهitaat edin  َأِطيعواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
daولَهسرو  Resulüne deالَّولَا تَوو  yüz çevirmeyinنْهع  ondan 
َأنْتُمو durduğunuz haldeونعمتَس  İşitip 

20) Ey iman edenler, Allah’a da Resulüne de itaat edin. 
İşitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. 

و Veلَا تَكُونُوا  olmayınكَالَِّذين  gibiقَالُوا  diyenlerنَاِمعس  işittik 
مهو haldeونعمسلَا ي  dinlemedikleri  

21) Ve dinlemedikleri halde “işittik” diyenler gibi olmayın. 
ِإن Doğrusuشَر  en kötüsüابوالد  yeryüzündeki canlılarınِعنْد  

katındaاللَِّه  Allahمالص  dilsizlerdirكْمالْب  sağırlarِقلُونعلَا ي الَِّذين  
akletmeyen 

22) Doğrusu Allah katında yeryüzündeki canlıların en 
kötüsü akletmeyen sağırlar, dilsizlerdir. 

و لَو Çünküِلمع  bilseydiاللَّه  Allahِفيِهم  onlardaارخَي  bir hayır 
olduğunuمهعملََأس  onlara mutlaka işittirirdiو  veلَو  eğer 

مهعمَأس işittirse bileلَّوا لَتَو yüz çevirerekمهو  onlaraونِرضعم  
arkalarını dönerlerdi 

23) Çünkü Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi onlara 
mutlaka işittirirdi ve eğer onlara işittirse bile yüz çevirerek 
arkalarını dönerlerdi. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Allah'a ve Peygamberine itaat emredildi ve ilâhi 
emirlere sağırlar, dilsizler gibi kayıtsız kalınmamasına dikkatler çekildi. 
Akıl ve benzeri yeteneklerini amacına uygun kullanmayanların nasıl 
basitleştiklerine atıflar yapılarak, kalblerinin, anlayış ve tutumlarına uygun 
mühürlendiği belirtiliyor. 

  ِللَِّهicabet edin  استَِجيبواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
Allah’aو  ve وِلسِللر Resulüneِإذَا  zamanاكُمعد  çağırdıklarıاِلم  
şeylereِييكُمحي  size hayat verecekو  ve والَماع bilin kiَأن  

kuşkusuzَّالل ه Allahوُلحي  girerنيب  arasınaِءرالْم  kişi ileقَلِْبِهو  
kalbiَأنَّهو  elbetteِهِإلَي  O’nun huzurunaونشَرتُح  

toplanacaksınız 
24) Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi 
çağırdıkları zaman Allah’a ve Resulüne icabet edin ve bilin 
ki kuşkusuz Allah kişi ile kalbi arasına girer, elbette O’nun 
huzuruna toplanacaksınız.  

و Veاتَّقُوا  sakının kiًِفتْنَة  öyle bir fitneden deنلَا تُِصيب  
dokunmazواظَلَم الَِّذين  zulmedenlereِمنْكُم  içinizdenًةخَاص  

yalnızcaو  Veوالَماع  bilin kiَأن  kuşkusuzاللَّه  Allah’ınشَِديد  
pek şiddetli olandırالِْعقَاِب  azabı 

25) Ve öyle bir fitneden de sakının ki yalnızca içinizden 
zulmedenlere dokunmaz. Ve bilin ki kuşkusuz Allah’ın 
azabı pek şiddetli olandır.  
İbni Abbas (r.a.) şöyle demiştir: Bu ayet, Resulullah (a.s.) hakkında nazil 
oldu. Allahü Teâlâ bu ayette müminlere, aralarında kötü şeyleri 
barındırmamalarını emretti. Aksi takdirde, Allah'ın azabının onları 
kuşatacağını bildirdi.164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فَلَم تقْتلُوهم ولَِكن اَهللا قَتلَهم وما رميت ِاذْ رميت ولَِكن اَهللا 
 ِلىبِليى ومر ِليمع ِميعا ِانَّ اَهللا سنسالًَء حب هِمن ِمِننيؤالْم

(17) ِد الْكَاِفِرينكَي وِهناَنَّ اَهللا مو ِانْ (18) ذَِلكُم 
تستفِْتحوا فَقَد جاَء كُم الْفَتح وِانْ تنتهوا فَهو خير لَكُم وِانْ 

ع ِنىغت لَنو دعوا نودعاَنَّ اَهللا تو تكَثُر لَوئًا ويش كُمِفئَت كُمن
 ِمِننيؤالْم عالَ (19)مو ولَهسروا اَهللا ووا اَِطيعناَم ا الَِّذينهآاَيي 

 والَ تكُونوا كَالَِّذين قَالُوا (20)تولَّوا عنه واَنتم تسمعونَ 
مسالَ ي مها ونِمعونَ س(21)ع ماِهللا الص دِعن ابوالد رِانَّ ش 

 ولَو عِلم اُهللا ِفيِهم خيرا (22)الْبكْم الَِّذين الَ يعِقلُونَ 
 يآاَيها (23)الَسمعهم ولَو اَسمعهم لَتولَّوا وهم معِرضونَ 

 وِللرسوِل ِاذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم الَِّذين اَمنوا استِجيبوا ِللَِّه
واعلَموا اَنَّ اَهللا يحولُ بين الْمرِء وقَلِْبِه واَنه ِالَيِه تحشرونَ 

 واتقُوا ِفتنةً الَ تِصيبن الَِّذين ظَلَموا ِمنكُم خاصةً (24)
  (25)اِب واعلَموا اَنَّ اَهللا شِديد الِْعقَ

  قَتَلَهمAllah  اللَّهfakat  ولَِكنOnları  همsiz öldürmediniz فَلَم تَقْتُلُو
onları öldürdüَتيما رمو  sen atmadın ِْإذ zaman daَتيمر  

Attığınلَِكنو  fakatاللَّه  Allahىمر  attı kiِليبِليو  denemek için 
ْؤِمِنينالْم mü’minleriِمنْه  kendindenلَاءب  bir imtihan ileنًاسح  

güzelِإن  Muhakkak kiاللَّه  Allahِميعس  Semî’dirِليمع  Alîm’dir 
17) Onları siz öldürmediniz; fakat onları Allah öldürdü. 
Attığın zaman da sen atmadın fakat Allah attı ki mü’minleri 
kendinden güzel bir imtihan ile denemek için. Muhakkak 
ki Allah Semî’dir, Alîm’dir. 

ذَِلكُم İşte bu sizin içindirو  Veَأن  muhakkak kiاللَّه  Allah 
وِهنم boşa çıkarırِدكَي  düzenleriniالْكَاِفِرين  kâfirlerin 

18) İşte bu sizin içindir. Ve muhakkak ki Allah kâfirlerin 
düzenlerini boşa çıkarır. 

ِإن Şayetواتَفِْتحتَس  siz fetih istiyorsanızفَقَد  muhakkak kiكُماءج  
size gelmiştirالْفَتْح  fetihو  Veواتَنتَه ِإن  vazgeçersenizوفَه  bu 

رخَي daha hayırlıdırلَكُم  sizin içinِإنو  eğerواودتَع  siz 
dönersenizدنَع  biz de dönerizو  Ve تُغِْني لَن sağlamazنكُمع  

sizeِفَئتُكُم  topluluğunuzًئاشَي  hiçbir şeyلَوو  olsaْتكَثُر  çok da 
َأنو Çünküاللَّه  Allahعم  beraberdirْؤِمِنينالْم  mü’minlerle 

19) Şayet siz fetih istiyorsanız muhakkak ki size fetih 
gelmiştir. Ve vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır, 
eğer siz dönerseniz biz de döneriz. Ve topluluğunuz çok da 
olsa size hiçbir şey sağlamaz. Çünkü Allah mü’minlerle 
beraberdir. 
Müşrikler: Allahım! Biz Muhammed'in getirdiğini iyi görmüyoruz. 
Onunla aramızı hakla ayırt et, dediler. Bunun üzerine Allah, bu ayeti 
indirdi.319 
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قَِليلٌ م متوا ِاذْ اَناذْكُرافُونَ اَنْ وخِض تفُونَ ِفى اْالَرعضتس
يتخطَّفَكُم الناس فَاَويكُم واَيدكُم ِبنصِرِه ورزقَكُم ِمن الطَّيباِت 

 يآاَيها الَِّذين اَمنوا الَ تخونوا اَهللا (26)لَعلَّكُم تشكُرونَ 
 واعلَموا (27)م واَنتم تعلَمونَ والرسولَ وتخونوا اَماناِتكُ

 ِظيمع راَج هداَنَّ اَهللا ِعنةٌ ونِفت كُمالَداَوو الُكُموا اَمم(28)اَن 
 كُمنع كَفِّريا وقَانفُر لْ لَكُمعجقُوا اَهللا يتوا ِانْ تناَم ا الَِّذينهآاَيي

 وِاذْ يمكُر (29)ر لَكُم واُهللا ذُو الْفَضِل الْعِظيِم سيئَاِتكُم ويغِف
وكِرجخي اَو لُوكقْتي اَو وكثِْبتوا ِليكَفَر الَِّذين ونَ  ِبككُرميو 

 وِاذَا تتلَى علَيِهم اَياتنا (30) واُهللا خير الْماِكِرين  ويمكُر اُهللا
س قَالُوا قَد اِطريذَا ِاالَّ اَسذَا ِانْ ها ِمثْلَ هاُء لَقُلْنشن ا لَونِمع

 ِلني(31)اْالَو ِمن قالْح وذَا هِانْ كَانَ ه مِاذْ قَالُوا اللَّهو 
ِعنِدك فَاَمِطر علَينا ِحجارةً ِمن السماِء اَِو ائِْتنا ِبعذَاٍب اَِليٍم 

انَ اُهللا ِليعذِّبهم واَنت ِفيِهم وماَ كَانَ اُهللا معذِّبهم  وما كَ(32)
  (33)وهم يستغِفرونَ 

31) Ve onlara ayetlerimiz okunduğu zaman: “Kuşkusuz 
işittik, dilesek biz de bunun benzerini söyleriz. Bu ancak 
eskilerin masallarıdır” demişlerdi. 
İbn Cureyc'den rivayette o şöyle anlatıyor: Abdüddâr oğullarından en-
Nadr ibnu'l-Hâris tüccar olarak İran'a gider gelirmiş. Bu yolculuklarının 
birinde İncil okuyan, rükû ve secde eden bir grup keşişe rastlamış. 
Mekke'ye geldiğinde bir de bakmış ki Muhammed'e vahiy gelmiş; o da 
rükû ve secde ediyor. İran yolculuğu sırasında rastladığı keşişlerden 
duyduklarını kastederek: "İşittik, istersek biz de bunun bir benzerini 
söyleriz." demiş ve bunun üzerine "Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman 
"İşittik, istersek biz de bunun bir benzerini söyleriz..." âyet-i kerimesi 
nazil olmuş.165 

و Veِْإذ  hani bir zamanقَالُوا demişlerdiماللَّه  Allah’ımِإن  eğer 
كَان iseذَاه  buوه  olanَّقالْح  hakِعنِْدك ِمن  senin katından 

ِطرفََأم yağdırنَالَيع  hemen üzerimizeارةً ِحج taşاِءمالس ِمن  
göktenَأو  ya daاْئِتنَا  bize gönderذَاٍبِبع  bir azapَأِليٍم  daha 

acıklı 
32) Ve hani bir zaman “Allah’ım, senin katından olan hak 
eğer bu ise hemen üzerimize gökten taş yağdır ya da bize 
daha acıklı bir azap gönder” demişlerdi. 

و Ve ام değildirكَان  halbukiاللَّه  Allahمهذِّبعِلي  onlara azap 
edecekََأنْتو  senِفيِهم  aralarındaykenو  ve ام değildirاللَّه كَان  

Allahمهذِّبعم  onlar azap edecekمهو  onlaraونتَغِْفرسي  
bağışlanma dilemekte iken de 

33) Ve halbuki sen aralarındayken Allah onlara azap edecek 
değildir ve onlar bağışlanma dilemekte iken de Allah onlara 
azap edecek değildir. 
(*)Müşrikler Kur'an'm gerçek bir vahiy ürünü ve Allah'ın kitabı olmadığı 
konusundaki iddialarını, kitabın dili, içeriği veya -farzı muhal- varsa 
hatalarını ortaya koyarak kanıtlamak yerine, Allah'ın kanunlarına ve 
âdetine aykırı taleplerde bulunma yolunu seçtiler. planlarına göre bu 
talepleri yerine gelmezse kitabın Allah'tan gelmediği, dinin de hak 
olmadığı ortaya çıkmış olacaktı. 
 
 
 
 
 
 
 

و Veوااذْكُر  düşünün kiِإذْ َأنْتُم  o zaman sizقَِليٌل  bir 
azınlıktınızفُونعتَضسم  mustazaf olanِضِفي الَْأر  yeryüzünde 

تَخَافُون korkuyordunuz daتَخَطَّفَكُمي َأن  sizi yakalamalarından 
النَّاس İnsanlarınاكُمفَآو  sizi barındırdıكُمدَأيو  sizi destekledi 
 temiz ِمن الطَّيباِت Size rızık verdi  ورزقَكُمO  ِهyardımıyla ِبنَصِر
لَّكُملَع bel kiونتَشْكُر  şükredesiniz 

26) Ve düşünün ki o zaman siz yeryüzünde mustazaf olan 
bir azınlıktınız. İnsanların sizi yakalamalarından 
korkuyordunuz da O sizi barındırdı, sizi yardımıyla 
destekledi. Size temiz rızık verdi belki şükredesiniz... 

 ihanet etmeyin ki  لَا تَخُونُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
اللَّه Allah’aو  ve وَلسالر Resulüneتَخُونُواو  o halde ihanet 

etmiş olursunuzانَاِتكُمَأم  emanetlerinizeَأنْتُمو  kendiونلَمتَع  
bile bile 

27) Ey iman edenler, Allah’a ve Resulüne ihanet etmeyin ki 
o halde bile bile kendi emanetlerinize ihanet etmiş 
olursunuz. 

و Veوالَماع  bilin kiاَأنَّم  ancakالُكُموَأم  mallarınız daكُملَادَأوو  
evlatlarınız daٌِفتْنَة  imtihandırَأنو  muhakkak kiاللَّه  Allah 

هِعنْد katındadırرَأج  mükâfat iseِظيمع  Büyük 
28) Ve bilin ki mallarınız da evlatlarınız da ancak bir 
imtihandır. Büyük mükâfat ise muhakkak ki Allah 
katındadır. 

  اللَّهsakınırsanız  ِإن تَتَّقُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
Allah’tanْلعجي  verirلَكُم  o sizeقَانًافُر  hak ile batılı 

ayırdedecek bir anlayışكَفِّريو  örterَئاِتكُميس نكُمع  
kötülükleriniziو  ve غِْفري bağışlarلَكُم  siziو  Şüphesiz اللَّه 

Allahذُو  sahibidirِلالْفَض  lütufِظيِمالْع  büyük 
29) Ey iman edenler, Allah’tan sakınırsanız o size hak ile 
batılı ayırdedecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter ve 
sizi bağışlar. Şüphesiz Allah büyük lütuf sahibidir. 

و Veِْإذ  hani bir zamanِبك كُرمي  tuzak kuruyorlardı الَِّذين 
 لُوك يقْتya daُ  َأوseni tutuklamak  ِليثِْبتُوكkâfirler كَفَروا

öldürmekَأو  yahutوكخِْرجي  seni sürgün etmek içinونكُرميو  
Onlar düzen kurarlardıكُرميو  düzen kuruyorduاللَّه  ama 

Allah daو  Şüphesiz اللَّه Allahرخَي  en hayırlısıdırاِكِرينالْم  
düzen kuranların 

30) Ve hani bir zaman kâfirler seni tutuklamak, ya da 
öldürmek, yahut seni sürgün etmek için tuzak kuruyorlardı. 
Onlar düzen kurarlardı ama Allah da düzen kuruyordu. 
Şüphesiz Allah düzen kuranların en hayırlısıdır. 
Ebu Tâlib, Resûlullah (a.s)'a: "Kavmin senin hakkında ne düzenler 
kuruyor biliyor musun?" demiş de Allah'ın Resûlü (a.s): "Evet, bana büyü 
yapmak, beni öldürmek ve beni yurdumdan çıkarmak istiyorlar." demiş. 
Ebu Talib: "Bunu sana kim haber verdi?" sorusuna da "Rabbım haber 
verdi." diye cevap verince Ebu Talib: "Senin o Rabbın ne güzel Rab imiş, 
ona hayır tavsiye et." demiş. Efendimiz (a.s): "Ben mi O'na hayır tavsiye 
edeceğim, hayır, tam tersine O bana hayır tavsiye eder." buyurmuş ve 
bunun üzerine "Hani küfredenler…" âyet-i kerimesi nazil olmuş.320 

و Veِإذَا  zamanتُتْلَى  okunduğuِهملَيع  onlaraاتُنَاآي  ayetlerimiz 
  لَقُلْنَاdilesek  لَو نَشَاءİşittik  سِمعنَاKuşkusuz  قَدdemişlerdi قَالُوا

biz de söylerizِمثَْل  benzeriniذَاه  bununذَاه ِإن  Buِإلَّا  ancak 
اِطيرَأس masallarıdırِلينالَْأو  eskilerin 
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ِميزِلي ayırsınاللَّه  Allahَالْخَِبيث  pisi  ِـبالطَّي ِمـن  temizdenو  ve 
 biri بعـضٍ  üstüne  علَـى biri  بعضـهpis olanları  يجعَل الْخَِبيثَ

koyupهكُمرفَي  yığsınاِميعج  hepsiniلَهعجفَي  atsın diye ـنَّمهِفي ج  
cehennemeُأ ــك ــمİşte onlar ta kendileridir ولَِئ ه  onları 

ونالْخَاِسر hüsrana uğrayanların 
37) Allah pisi temizden ayırsın ve pis olanları biri biri 
üstüne koyup hepsini yığsın, onları cehenneme atsın diye. 
İşte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. 
(*)Bedir Savaşı 'nda, başlarında Ebû Cehil olmak üzere on Kureyş zengini 
bizzat harbe katılmanın yanında her gün birer deve keserek savaşçılara 
ikrara ediyorlardı, buna rağmen yenildiler. Uhud Harbi'nde intikam almak 
istediler; Ebû Süfyân, taşradan gelip Mekke civarına yerleşen gariban 
takımından (ehâbîş) 2000 kişi kiralayarak savaşa sürdü, ancak bu savaşta 
da istedikleri sonuca ulaşamadılar; çünkü bu savaşta, kendilerine ulaşan 
bilginin aksine Hz. Peygamber, Ebû Bekir ve Ömer ölmemişlerdi. 
Arkadan Hendek Savaşı oldu, bu savaşta da Medine'yi günlerce kuşatma 
altında tuttular, fakat sonuç alamadan bırakıp gittiler. 

  ينتَهــواŞayet  ِإنİnkar  كَفَــرواedenlere  ِللَّــِذينde ki قُــْل
vazgeçerlerseغْفَري  bağışlanacaktırملَه  kendilerinden   ـا قَـدم 

 elbette  فَقَدdönerlerse  يعودواyine ِإنve   وgeçmiştekiler سلَفَ
 devam eder  الَْأوِلينsünneti  سنَّةöncekilerinُ مضتْ

38) İnkar edenlere de ki: “Şayet vazgeçerlerse 
geçmiştekiler kendilerinden bağışlanacaktır ve yine 
dönerlerse öncekilerin sünneti elbette devam eder.” 

و Veقَاِتلُو  savaşınمه  onlarlaتَّىح  kadar لَا تَكُـون  hiçbir ٌِفتْنَـة  
fitne kalmayıpكُونيو  oluncayaينالد  din كُلُّـه  bütünüyle  ِِللَّـه 

Allah içinفَِإن  eğerاوانتَه  vazgeçerlerseفَِإن  elbette اللَّـه  Allah 
لُونمعا يِبم yaptıklarınıِصيرب  hakkıyla görendir 

39) Ve hiçbir fitne kalmayıp din bütünüyle Allah için 
oluncaya kadar onlarla savaşın; eğer vazgeçerlerse elbette 
Allah yaptıklarını hakkıyla görendir. 
(*)"Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar..." 
kısmını iki şekilde anlamak mümkündür. 1. "Dünyada veya bölgede hiçbir 
müşrik kalmayıncaya ve herkes müslüman oluncaya kadar." 2. "Din ve 
vicdan hürriyeti yerleşinceye, herkesin serbestçe dinini yaşaması imkânı 
doğuncaya ve böylece hak olsun bâtıl olsun din seçimi ve dinî hayat 
baskıya değil, samimi inanca dayamncaya kadar. 

و Veالَّوتَو ِإن  yüz çevirirlerseوالَمفَاع  bilin kiَأن  kuşkusuzاللَّه  
Allah’tırلَاكُموم  mevlanızمِنع  O ne güzelلَىوالْم  mevlaمِنعو  ne 

güzelالنَِّصير  yardımcıdır 
40) Ve yüz çevirirlerse bilin ki sizin mevlanız kuşkusuz 
Allah’tır. O ne güzel mevla, ne güzel yardımcıdır. 
(*)Müslüman olmayanlar müslümanlann dîn özgürlüklerine 
dokunmadıkça ve yurtlarına saldırmadıkça onlarla barış içinde yaşanır, 
hatta İnsanlık için hayırlı olan faaliyetlerde iş birliğine gidilir. Onlar barışı 
bozar, haksız çıkar veya dinî taassup gibi sebeplerle savaşmayı tercih 
ederlerse müminler de hukuku, dinlerini ve yurtlarını korumak için 
savaşacaklardır. Bu savaşı hak için, hürriyet için, erdem için yola çıkanlar 
kazanacaklardır; çünkü onların sığmağı, dayanağı, dostu, yardımcısı 
Allah'tır; O'ndan güzel dost, O'ndan güçlü yardımcı, O'ndan güvenli 
destek de yoktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وما لَهم اَالَّ يعذِّبهم اُهللا وهم يصدونَ عِن الْمسِجِد الْحراِم وما 
مهاَكْثَر لَِكنقُونَ وتِاالَّ الْم هاؤِليِانْ اَو اَء هِليوا اَوالَ  كَان 

ًء  وما كَانَ صالَتهم ِعند الْبيِت ِاالَّ مكَا(34)يعلَمونَ 
 ِانَّ الَِّذين (35)وتصِديةً فَذُوقُوا الْعذَاب ِبما كُنتم تكْفُرونَ 

 ا ثُمهِفقُوننيِبيِل اِهللا فَسس نوا عدصِلي مالَهوِفقُونَ اَمنوا يكَفَر
نهوا ِالَى جكَفَر الَِّذينونَ ولَبغي ةً ثُمرسح ِهملَيكُونُ عت م

 ِليِميز اُهللا الْخِبيثَ ِمن الطَّيِب ويجعلَ (36)يحشرونَ 
 منهِفى ج لَهعجا فَيِميعج هكُمرٍض فَيعلَى بع هضعِبيثَ بالْخ

 قُلْ ِللَِّذين كَفَروا ِانْ ينتهوا يغفَر (37)اُولَِئك هم الْخاِسرونَ 
 ا قَدم ملَه ِلنيةُ اْالَونس تضم وا فَقَدودعِانْ يو لَف(38)س 

وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه فَِاِن انتهوا 
 ِصريلُونَ بمعا يوا اَنَّ اَهللا (39)فَِانَّ اَهللا ِبملَما فَاعلَّووِانْ تو 

  (40)م ِنعم الْمولَى وِنعم النِصري مولَيكُ
و Ve ام niçinملَه  onlaraَألَّا  etmesin ki?مهذِّبعي  azabاللَّه  Allah 

 ـمهو hem onlar ونـدصي  alıkoydukları halde  ِـِجدسالْم ـنع  
Mescid-i ِامـرالْح  Haram’danو  Çünkü  ـام değillerdir ا  كَـانُو

هاءِليَأو O’nun velileriاُؤهِليَأو ِإن  O’nun velileriِإلَّا  ancakتَّقُونالْم  
muttakilerdirلَِكنو  fakatَأكْثَر  pekçoğu مه onların ـونلَمعلَا ي  

bilmez 
34) Ve hem onlar Mescid-i Haram’dan alıkoydukları halde 
Allah onlara niçin azab etmesin ki? Çünkü O’nun velileri 
değillerdir. O’nun velileri ancak muttakilerdir, fakat onların 
pekçoğu bilmez. 

 yanında  ِعنْـدOnların duaları   صلَاتُهمbir şey  كَانdeğildirوما 
 el  تَصـِديةً  ve  وıslık çalmak  مكَـاءbaşka   ِإلَّـا Beyt’in الْبيـتِ 

çırpmaktan فَـذُوقُوا  tadın ـذَابالْع  azabı ـاِبم  O halde كُنـتُم  
sebebiyleونتَكْفُر  küfrünüz 

35) Onların Beyt’in yanında duaları ıslık çalmak ve el 
çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde küfrünüz 
sebebiyle azabı tadın. 
İbni Cerir et-Taberî, Said b. Cübeyr'in şöyle dediğini tahric etmiştir: 
Kureyş, Hz. Peygamber tavaf ederken, onunla alay ediyorlar, ıslık çalıp el 
çırpıyorlardı. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu.321 

ِإن Doğrusuالَِّذين  edenler واكَفَـر  inkar نِْفقُـوني  için harcarlar 
مالَهوَأم mallarınıوادصِلي  alıkoymak ِـِبيلس نع  yolundan ِاللَّـه  
Allahنِفقُويفَس  harcayacaklar انَه Onlar ثُـم  ama sonra تَكُـون  

olacaktırِهملَيع  onlaraًةرسح  bu hasretثُم  Ardından ـونغْلَبي  
yenilecekler و veواكَفَر الَِّذين  kâfirler ـ  cehenneme ى جهـنَّم  ِإلَ

ونشَرحي toplanacaklardır 
36) Doğrusu inkar edenler mallarını Allah yolundan 
alıkoymak için harcarlar. Onlar harcayacaklar ama sonra 
onlara bu hasret olacaktır. Ardından yenilecekler ve kâfirler 
cehenneme toplanacaklardır. 
İbni Abbas, Mücahid ve daha başkalarından rivayete göre, ayet Ebû 
Süfyan'ın Bedir'de müşriklere yaptığı harcama ve Uhud'da Resulullah'la 
savaşmak için ettiği yardım üzerine nazil oldu.322 
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لَِّه خمسه وِللرسوِل وِلِذى  فَاَنَّ ِل واعلَموا اَنما غَِنمتم ِمن شىٍء
الْقُرىب والْيتامى والْمساِكِني وابِن السِبيِل ِانْ كُنتم اَمنتم ِباِهللا 

 يوم الْتقَى الْجمعاِن واُهللا  وما اَنزلْنا علَى عبِدنا يوم الْفُرقَاِن
 ٍء قَِديرىلَى كُلِّ شِة  ِا(41)عودِبالْع مها وينِة الدودِبالْع متذْ اَن

الْقُصوى والركْب اَسفَلَ ِمنكُم ولَو تواعدتم الَختلَفْتم ِفى 
 لَكه نم ِلكهوالً ِليفْعا كَانَ مراُهللا اَم قِْضىِلي لَِكناِد والِْميع

 نى ميحيٍة ونيب نع ِليمع ِميعِانَّ اَهللا لَسٍة ونيب نع ى(42)ح 
 ولَو اَريكَهم  ِاذْ يِريكَهم اُهللا ِفى مناِمك قَِليالً

 ولَتنازعتم ِفى اْالَمِر ولَِكن اَهللا سلَّم ِانه عِليم  لَفَِشلْتم كَِثريا 
كُموهم ِاِذ الْتقَيتم ِفى اَعيِنكُم  وِاذْ يِري(43)ِبذَاِت الصدوِر 

قَِليالً ويقَلِّلُكُم ِفى اَعيِنِهم ِليقِْضى اُهللا اَمرا كَانَ مفْعوالً وِالَى 
 وراْالُم عجروا (44)اِهللا تتِفئَةً فَاثْب موا ِاذَا لَِقيتناَم ا الَِّذينهآاَيي 
  (45)ريا لَعلَّكُم تفِْلحونَ واذْكُروا اَهللا كَِث

و Veِْإذ  haniوِريكُمي  gözlerinizeمه  onları ِْإذ zamanتُمالْتَقَي  
karşılaştığınızِنكُميِفي َأع  gösteriyorduقَِليلًا  azقَلِّلُكُميو  sizi de 

azaltıyordu kiِنِهميِفي َأع  onların gözlerindeقِْضيِلي  
gerçekleşecek olanاللَّه  Allahارَأم  emriولًافْعم كَان  yerine 

getirsinِإلَىو  Şüphesiz yalnızcaاللَِّه  Allah’aعجتُر  döndürülür 
ورالُْأم işler 

44) Ve hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az 
gösteriyordu sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah 
gerçekleşecek olan emri yerine getirsin. Şüphesiz işler 
yalnızca Allah’a döndürülür. 
(*)Allah hem bu savaşın olmasını hem de müslümanların yenmelerini 
istediği için bunun maddî, stratejik ve psikolojik sebeplerini de hazırlamış 
ve yaratmıştır. Savaştan önce Resûlullah rüyasında düşman askerlerin 
sayısının az olduğunu müşahede etmişti. Rüyasım müslümanlara anlattı, 
fakat yorumlamadı. Dinleyenler anlatılanı olduğu gibi, açık bir bilgi olarak 
değerlendirdiler ve düşmanın sayısının az olduğunu anlayarak cesaret 
kazandılar. Halbuki rüya sembolik idi, yorumlanması gerekiyordu. 
Rüyadaki azlık, sayıca azlığa değil, zayıflık ve moralsizliğe delâlet ediyordu, 
ama Hz. Peygamber siyaseten rüyasını yorumlamadı. 

 karşılaştığınız  لَِقيتُمzaman ِإذَا iman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
 Allah’ı اللَّهanın  اذْكُروا ve  وsebat edin  فَاثْبتُواbir toplulukla ِفَئةً

 kurtulasınız  تُفِْلحونki  لَعلَّكُمçokça كَِثيرا
45) Ey iman edenler, bir toplulukla karşılaştığınız zaman 
sebat edin ve Allah’ı çokça anın ki kurtulasınız. 
(*)Yani, ey müminler, kafirlerden bir toplulukla savaştığınızda onlarla 
savaşta sebat gösterin, bozulmayın. Allah'ı dilinizle çokça anın ki, onun 
yardım ve desteğine nail olasınız ve düşmanlara karşı zafer kazananınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Ve والَماع bilin kiاَأنَّم  olarak aldığınız تُمغَِنم ganimet  ِمن
 beşte  خُمسهAllah’a  ِللَِّهkuşkusuz  فََأنherhangi bir şeyin شَيٍء
biriوِلسِللرو  Resulüneِلِذيو  yakınىبالْقُر  akrabayaىتَامالْيو  

yetimlereاِكيِنسالْمو  yoksullaraو  ve ِبيِلِن الساب yolculara aittir 
ِإن eğerكُنتُم  ediyorsanızنْتُمآم  imanِباللَِّه  Allah’aلْنَاا َأنزمو  

indirdiğimizeِدنَابلَى عع  kulumuzaموي  gün olanقَاِنالْفُر  hak 
ile batılın birbirinden ayrıldığıموي  günالْتَقَى  karşılaştıkları 

  شَيٍءher ى كُلِّ علAllahَ اللَّهŞüphesiz   وiki topluluğun الْجمعاِن
şeyeقَِدير  hakkıyla gücü yetendir 

41) Ve Allah’a, hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün olan 
iki topluluğun karşılaştıkları gün kulumuza indirdiğimize 
eğer iman ediyorsanız bilin ki ganimet olarak aldığınız 
herhangi bir şeyin kuşkusuz beşte biri Allah’a, Resulüne, 
yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. 
Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. 
Bu âyet-i kerime, bu surenin ilk âyeti olan "Sana ganimetleri soruyorlar..." 
âyetinden sonra nazil olmuştur. İbn Abdi'1-Berr, bu konuda icmâ 
olduğunu söyler.323 

 yakın kenarında idiniz  الدنْياvadinin  ِبالْعدوِةsiz  َأنْتُمO vakit ِإذْ
مهو Onlarِةودِبالْع  vadininىوالْقُص  uzak kıyısında idiler 

كْبالرو Kervanفََلَأس  daha aşağıda idiِمنْكُم  sizden لَوو Eğer 
دتُّماعتَو sözleşmiş olsaydınızلَاخْتَلَفْتُم  anlaşmazlığa düşerdiniz 

  ِليقِْضيAncak  ولَِكنmiad vakti hususunda ِفي الِْميعاِد
gerçekleşmesi gerekenاللَّه  Allah’ınارَأم  bir emriكَان  içindir 

kiولًافْعم  yerine getirmesiهِلي ِلك böylece helak olanنم  
kimselerلَكه  helak olsunنٍَةيب نع  apaçık delili ile ايحيو 
yaşayan نم daيح  yaşasınنٍَةيب نع  apaçık delili ile ِإنو 

Muhakkakاللَّه  Allahِميعلَس  Semî’dirِليمع  Alîm’dir 
42) O vakit siz vadinin yakın kenarında idiniz. Onlar 
vadinin uzak kıyısında idiler. Kervan sizden daha aşağıda 
idi. Eğer sözleşmiş olsaydınız miad vakti (belirlenen 
vakitte) hususunda anlaşmazlığa düşerdiniz. Ancak 
Allah’ın gerçekleşmesi gereken bir emri yerine getirmesi 
içindir ki böylece helak olan kimseler apaçık delili ile helak 
olsun ve yaşayan da apaçık delili ile yaşasın. Muhakkak 
Allah Semî’dir, Alîm’dir. 

  ِفي منَاِمكAllah  اللَّهonları gösteriyordu  يِريكَهمHani ِإذْ
rüyandaقَِليلًا  azلَوو  Eğerماكَهَأر  sana onları gösterseydiاكَِثير  

çokلَفَِشلْتُم  muhakkak kaçacaktınızو  ve تُمعلَتَنَاز 
çekişecektinizِرِفي الَْأم  iş hakkındaلَِكنو  Fakatاللَّه  Allahلَّمس  
selamet verdiِإنَّه  Muhakkak  Oِليمع  hakkıyla bilendirِبذَاِت  

sahibiniوِردالص  sinelerin 
43) Hani Allah onları sana rüyanda az gösteriyordu. Eğer 
onları sana çok gösterseydi muhakkak kaçacaktınız ve iş 
hakkında çekişecektiniz. Fakat Allah selamet verdi. 
Muhakkak  O sinelerin sahibini hakkıyla bilendir. 
İbn Mesud şöyle der: Bedir savaşında düşman bizim gözümüze o kadar 
az gösterildi ki, ben bir adama: "Ne dersin, onlar yüz kadar mı?" diye 
sordum. Bu, savaş başlamadan önceydi. Savaş başlayınca, Allah 
müminleri, kafirlerin gözüne çok gösterdi. Kafirler apışıp kaldılar ve 
korkuya kapıldılar.324 
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48) Ve o zaman şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve 
demişti ki: “Bugün insanlardan sizi yenebilecek yoktur. 
Muhakkak ben de sizin yardımcınızım.” Ne zaman ki iki 
topluluk birbirini gördü o, iki topuğu üstünde gerisin geri 
dönerek: “Kuşkusuz ben sizden uzağım, çünkü gerçekten 
ben sizin göremediklerinizi görüyorum. Muhakkak ben 
Allah’tan korkuyorum. Çünkü Allah, cezası çok şiddetli 
olandır” demişti. 
47-48. Âyetler, Ebu Cehl'in şu sözlerine işaret etmektedir: Vallahi Bedr'e 
varmadan geri dönmeyeceğiz. Orada içki içecek, deve keseceğiz, şarkıcı 
kızlar bize şarkı söyleyecek, Araplar bizim şanımızı duyacak ve sürekli 
olarak bizden korkup saygı gösterecekler. Şeytan şöyle dedi: Bugün 
Muhammed ve arkadaşları asla sizi yenemeyecek. Ben de şüphesiz sizin 
yardımcınızım. İki grup karşılaşınca, şeytan geri dönüp kaçtı. Size 
verdiğim yardım sözünü yerine getiremiyeceğim. Çünkü ben sizin 
görmediklerinizi görüyorum. Ben, müminlere yardıma inen melekleri 
görüyorum. Siz ise onları görmüyorsunuz dedi.166 

 ِفي olan  والَِّذينmünafıklar  الْمنَاِفقُونdiyorlardı قُوُل يO vakit ِإذْ
قُلُوِبِهم kalplerindeضرم  hastalık غَر aldattıُؤلَاِءه  İşte onları 
مِدينُه dinleriنمو  Oysa her kimكَّْلتَوي  tevekkül ederseلَى اللَِّهع  

Allah’aفَِإن  muhakkakاللَّه  Allahِزيزع  Azîz’dirِكيمح  
Hakîm’dir 

49) O vakit kalplerinde hastalık olan münafıklar: “İşte 
onları dinleri aldattı” diyorlardı. Oysa her kim Allah’a 
tevekkül ederse muhakkak Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. 

و Ve لَو keşkeىتَر  bir görsenِْإذ  zamanتَوفَّى ي canlarını 
aldıklarıواكَفَر الَِّذين  o kâfirlerinُلَاِئكَةالْم  meleklerinونِربضي  

vururkenو  ve مهوهج yüzlerineمهاربَأدو  sırtlarınaذُوقُواو  tadın 
diyerekذَابع  azabıِريِقالْح  Yakıcı 

50) Ve keşke meleklerin o kâfirlerin yüzlerine ve sırtlarına 
vururken: “Yakıcı azabı tadın!” diyerek canlarını aldıkları 
zaman bir görsen. 

ذَِلك İşte buاِبم  şeyler sebebiyledirْتمقَد  sunduğumuz ِديكُمَأي 
ellerinizleَأنو  Muhakkak kiاللَّه  Allahسلَي  değildirِبظَلَّاٍم  
zulmediciِْبيِد ِللع kullarına 

51) İşte bu, ellerinizle sunduğumuz şeyler sebebiyledir. 
Muhakkak ki Allah kullarına zulmedici değildir. 
(*)Hak dîni inkâr edenlerin cezası kısmen dünyada, sonra can verirken 
ölüm meleklerinin elinde, nihayet kıyametten sonra ateşe atılarak 
cehennemde verilmektedir, "...bir görseydin!" ifadesi, olup bitenlerin 
dehşetine, görenleri şaşkınlık içinde bırakacak cinsten olaylar olduğuna 
işaret etmektedir. Bu cezaların hiçbiri, kulun mazeretsiz kusuru, suçu ve 
günahı olmadan Allah'ın verdiği cezalar değildi, hepsi hak edilmişti, 
Çünkü Allah zulümden münezzehtir; uyarmadan, kendini düzeltme 
imkânı vermeden hiçbir kulunu cezalandırmaz. 

 ve  وFiravun  ِفرعونhanedanının  آِلTıpkı gidişi gibi كَدْأِب
الَِّذين onlardanِلِهمقَب ِمن  öncekilerinواكَفَر  onlar da inkâr 

ettiler deاِتِبآي  ayetleriniاللَِّه  Allah’ınمفََأخَذَه  onları yakaladı 
اللَّه Allah daِبذُنُوِبِهم  günahları yüzündenِإن  Muhakkak kiاللَّه  

Allahقَِوي  Kaviyy’dirشَِديد  şiddetli olandırالِْعقَاِب  cezası 
52) Tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin 
gidişi gibi onlar da Allah’ın ayetlerini inkâr ettiler de Allah 
da onları günahları yüzünden yakaladı. Muhakkak ki Allah 
Kaviyy (sınırsız kuvvet sahibi)’dir, cezası şiddetli olandır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كُمِرحي بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنالَ تو ولَهسروا اَهللا واَِطيعو
 اِبِرينالص عوا ِانَّ اَهللا مِبراص(46)و وا كَالَِّذينكُونالَ تو 

 خرجوا ِمن ِدياِرِهم بطَرا وِرئَآَء الناِس ويصدونَ عن سِبيِل اِهللا
 وِاذْ زين لَهم الشيطَانُ (47)واُهللا ِبما يعملُونَ مِحيطٌ 

 لَكُم ارى جِاناِس والن ِمن موالْي لَكُم قَالَ الَ غَاِلبو مالَهماَع
 كُمِرىٌء ِمنى بقَالَ ِانِه ويِقبلَى عع كَصاِن ناَء ِت الِْفئَترا تفَلَم

 (48)نى اَرى ما الَ ترونَ ِانى اَخاف اَهللا واُهللا شِديد الِْعقَاِب ِا
 مهالَِء ِدينؤه غَر ضرم ِفى قُلُوِبِهم الَِّذيناِفقُونَ ونقُولُ الْمِاذْ ي

 ِكيمح ِزيزلَى اِهللا فَِانَّ اَهللا عكَّلْ عوتي نمى ِاذْ (49)ورت لَوو 
ي مهوهجونَ وِربضلَِئكَةُ يوا الْمكَفَر فَّى الَِّذينوت

 مهارباَدِريِق  والْح ذَابذُوقُوا ع(50)و تما قَدِبم ذَِلك 
 كَدأِْب آِل ِفرعونَ (51)اَيِديكُم واَنَّ اَهللا لَيس ِبظَالٍَّم ِللْعِبيِد 

فَروا ِباَياِت اِهللا فَاَخذَهم اُهللا ِبذُنوِبِهم ِانَّ والَِّذين ِمن قَبِلِهم كَ
  (52)اَهللا قَِوى شِديد الِْعقَاِب 

و Veواَأِطيع  itaat edinاللَّه  Allah’a daولَهسرو  Resulüne deو  
ve واعلَا تَنَاز birbirinizle çekişmeyinفَتَفْشَلُو  o takdirde 

korkuya düşersiniz deبتَذْها و  giderكُمِريح  gücünüzو  Ve 
 beraberdir  معAllah  اللَّهmuhakkak ki  ِإنsabredin اصِبروا
اِبِرينالص sabredenlerle 

46) Ve Allah’a da Resulüne de itaat edin ve birbirinizle 
çekişmeyin; o takdirde korkuya düşersiniz de gücünüz 
gider. Ve sabredin, muhakkak ki Allah sabredenlerle 
beraberdir. 

و Veلَا تَكُونُوا  olmayınكَالَِّذين  gibiواجخَر  çıkanاِرِهمِدي ِمن  
yurtlarındanاطَرب  çalım satarakو  ve ِرَئاء gösteriş yaparak 

  عن سِبيِلalıkoyan kimseler يصدونve   وinsanlara النَّاِس
yolundanاللَِّه  Allahو  Veاللَّه  Allahلُونمعا يِبم  yaptıklarını 

 kuşatıcıdır مِحيطٌ
47) Ve yurtlarından çalım satarak ve insanlara gösteriş 
yaparak çıkan ve Allah yolundan alıkoyan kimseler gibi 
olmayın. Ve Allah yaptıklarını kuşatıcıdır. 

و Veِْإذ  o zamanنيز  süslemişملَه  onlaraطَانالشَّي  şeytan 
مالَهمَأع yaptıklarınıو  ve قَاَل demişti kiلَا غَاِلب  yenebilecek 
yokturلَكُم  siziموالْي  Bugünالنَّاِس ِمن  insanlardanِإنِّيو  

Muhakkak ben deارج  yardımcınızımلَكُم  sizinافَلَم  Ne 
zaman kiْتاءتَر  birbirini gördüالِْفَئتَاِن  iki toplulukنَكَص  

gerisin geri dönerekلَىع  üstündeِهيِقبع  o iki topuğu قَاَلو 
demiştiِإنِّي  Kuşkusuz benِريءب  uzağımِمنْكُم  sizdenِإنِّي  

çünkü gerçekten benىَأر  görüyorumنوا لَا تَرم  sizin 
göremedikleriniziِإنِّي  Muhakkak benَُأخَاف  korkuyorumاللَّه  

Allah’tanو  Çünkü اللَّه Allahشَِديد  çok şiddetli olandırالِْعقَاِب  
cezası 
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لَّه لَم يك مغيرا ِنعمةً أَنعمها علَى قَوٍم حتى يغيروا ذَِلك ِبأَنَّ ال
 ِليمع ِميعس أَنَّ اللَّهو ا ِبأَنفُِسِهمنَ ) 53(موعأِْب آِل ِفركَد

 وِبِهمِبذُن ماهلَكْنفَأَه ِهمباِت روا ِبآيكَذَّب ِلِهمقَب ِمن الَِّذينو
أَغْرو وا ظَاِلِمنيكُلٌّ كَاننَ ووعا آلَ ِفر54(قْن ( ابوالد رِإنَّ ش

الَِّذين عاهدت ) 55(ِعند اللَِّه الَِّذين كَفَروا فَهم لَا يؤِمنونَ 
) 56(ِمنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم ِفي كُلِّ مرٍة وهم لَا يتقُونَ 

فَنهم ِفي الْحرِب فَشرد ِبِهم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ فَِإما تثْقَ
)57 ( اٍء ِإنَّ اللَّهولَى سع ِهمِبذْ ِإلَيةً فَانانٍم ِخيقَو ِمن افَنخا تِإمو

 اِئِننيالْخ ِحبقُوا ) 58(لَا يبوا سكَفَر الَِّذين نبسحلَا يو مهِإن
وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط ) 69(لَا يعِجزونَ 

الْخيِل ترِهبونَ ِبِه عدو اللَِّه وعدوكُم وآخِرين ِمن دوِنِهم لَا 
يِل اللَِّه يوف تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنِفقُوا ِمن شيٍء ِفي سِب

وِإنْ جنحوا ِللسلِْم فَاجنح لَها ) 60(ِإلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
 ِليمالْع ِميعالس وه هلَى اللَِّه ِإنكَّلْ عوت61(و(  

و Ve واَأِعد karşı hazırlayın kiملَه  onlaraتُمتَطَعا اسم  gücünüz 
yettiğinceٍةقُو ِمن  kuvvetو  ve اِطِرب ِمن besiliِلالْخَي  atlarونِهبتُر  

korkutasınızِبِه  bununlaودع  düşmanınıاللَِّه  Allah’ınو  ve 
كُمودع sizin düşmanınızıو  ve آخَِرين bunların dışında وِنِهمد ِمن 

başkalarını مونَهلَملَا تَع sizin bilmediğinizاللَّه  Allah’ınمهلَمعي  
bildiğiا تُنِفقُوامو  infak edersenizٍءشَي ِمن  her neِبيِلِفي س  

yolundaاللَِّه  Allahَّفوي  tastamam ödenirكُمِإلَي  sizeو  ve َأنْتُم 
sizونلَا تُظْلَم  zulme uğratılmazsınız 

60) Ve onlara karşı gücünüz yettiğince, kuvvet ve besili atlar 
hazırlayın ki bununla Allah’ın düşmanını ve sizin 
düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmediğiniz Allah’ın 
bildiği başkalarını korkutasınız. Allah yolunda her ne infak 
ederseniz size tastamam ödenir ve siz zulme 
uğratılmazsınız. 

و Veِإن  şayetوانَحج  yanaşırlarsaلِْمِللس  barışaنَحفَاج  sen de 
yanaşالَه  onaو  ve كَّْلتَو tevekkül etلَى اللَِّهع  Allah’aِإنَّه  

Şüphesiz Oوه  O’durِميعالس  Semî’ِليمالْع  Alîm olan 
61) Ve şayet barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah’a 
tevekkül et. Şüphesiz Semî’, Alîm olan O’dur, O. 
(*)İslâm'ın savaştan amacının ne olduğu bir de bu âyet vesilesiyle 
açıklanmış olmaktadır: Zulmü ve saldın ihtimalini ortadan kaldırmak, 
meşru savunmada bulunmak. Bu zaruretler yüzünden başvurulan savaş, 
karşı tarafın zulüm ve saldırıdan vazgeçerek barışa yönelmesiyle gereksiz 
hale geleceği için buna olumlu cevap verilmesi, barışmak isteyenle 
banşılması emrolunmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذَِلك İşteِبَأن  bunun sebebiاللَّه  Allahلَم  aslaارغَيم كي  
değiştirmezًةمِنع  nimetiniاهمَأنْع  onlara olanٍملَى قَوع  bir 

toplumتَّىح  kadarوارغَيي  değiştirmeyinceام  olanıِبَأنفُِسِهم  
nefislerindeَأنو  Muhakkakاللَّه  Allahِميعس  Semî’dirِليمع  

Alîm’dir 
53) İşte bunun sebebi, bir toplum nefislerinde olanı 
değiştirmeyince kadar Allah onlara olan nimetini asla 
değiştirmez. Muhakkak Allah Semî’dir, Alîm’dir. 

 ve  وFiravun  ِفرعونhanedanının  آِلTıpkı gidişi gibi كَدْأِب
الَِّذين onlardanِلِهمقَب ِمن  öncekilerinواكَذَّب  onlar da 

yalanlamışlardıاِتِبآي  ayetleriniِهمبر  Rablerininملَكْنَاهفََأه  biz 
de onları helak etmişِبذُنُوِبِهم  günahları sebebiyleقْنَاَأغْرو  

boğmuştukآَل  hanedanınıنوعِفر  Firavunو  Çünkü ٌّكُل 
onların hepsiكَانُوا  idilerظَاِلِمين  zalimler 

54) Tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin 
gidişi gibi onlar da Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı da 
biz de onları günahları sebebiyle helak etmiş, Firavun 
hanedanını boğmuştuk. Çünkü onların hepsi zalimler 
idiler. 

ِإن Muhakkakشَر  en kötüsüابوالد  canlılarınِعنْد  katındaاللَِّه  
Allahواكَفَر الَِّذين  kâfirlerdirمفَه  Çünkü onlarْؤِمنُونلَا ي  iman 

etmezler 
55) Muhakkak Allah katında canlıların en kötüsü 
kâfirlerdir. Çünkü onlar iman etmezler. 

الَِّذين Bunlar kimselerdir kiَتداهع  anlaşma yaptığın مِمنْه içlerinden 
ثُم sonraوننقُضي  bozarlarمهدهع  ahidleriniِِّفي كُل  herٍةرم  defasında 

مهو Onlarتَّقُونلَا ي  sakınmazlar 
56) Bunlar, içlerinden anlaşma yaptığın kimselerdir ki, 
sonra her defasında ahidlerini bozarlar. Onlar sakınmazlar.  

 savaşta  ِفي الْحرِبonları yakalarsan  تَثْقَفَنَّهمBundan dolayı فَِإما
ِبِهم دفَشَر dağıtنم  kimseleri deمخَلْفَه  arkalarında bulunan 

ملَّهلَع onlar ileونذَّكَّري  ibret almaları için 
57) Bundan dolayı, savaşta onları yakalarsan, ibret almaları 
için onlar ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt. 

و Veاِإم  edersenتَخَافَن  endişe edersen ٍمقَو ِمن bir kavmin 
 onlara  ِإلَيِهمsen de davran فَانِْبذْ sana ihanet etmesinden ِخيانَةً

ولَى ساٍءع aynı şekildeِإن Muhakkak kاللَّه  Allahِحبلَا ي  
sevmezالْخَاِئِنين  hainleri 

58) Ve bir kavmin sana ihanet etmesinden endişe edersen 
sen de onlara aynı şekilde davran. Muhakkak ki Allah 
hainleri sevmez. 

و Veنبسحلَا ي  sanmasınlarالَِّذ ين eden kimselerواكَفَر  inkar 
 bizi  لَا يعِجزونelbette ki onlar  ِإنَّهمkaçabileceklerini سبقُوا

aciz bırakamazlar 
59) Ve inkar eden kimseler kaçabileceklerini sanmasınlar, 
elbette ki onlar bizi aciz bırakamazlar. 
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 علَى Mü’minleri  الْمْؤِمِنينteşvik et  حرضNebi  النَِّبيEy ياَأيها
 yirmi ِعشْرونsizden   ِمنْكُمbulunursa  يكُنŞayet  ِإنsavaşa الِْقتَاِل
kişiوناِبرص  sabredenواغِْلبي  galip gelirِنِماَئتَي  iki yüz kişiye 
ِإنو eğerكُني  bulunursaِمنْكُم  sizdenٌِماَئة  yüz kişiغِْلبوا ي galip 

gelirَألْفًا  bin kişiyeالَِّذين ِمن  kimselerdenواكَفَر  inkar eden 
مِبَأنَّه Çünkü onlarمقَو  bir toplulukturونفْقَهلَا ي  anlamayan 

65) Ey Nebi! Mü’minleri savaşa teşvik et! Şayet sizden 
sabreden yirmi kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelir, eğer 
sizden yüz kişi bulunursa inkar eden kimselerden bin kişiye 
galip gelir. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. 

الْآن Şimdiَخَفَّف  hafifletti اللَّه Allahنكُمع  olduğunuِلمعو  bildi 
deِفيكُم َأن  sizdenفًاعض  zaafınızفَِإن  O haldeكُني  olursaِمنْكُم  

sizdenٌِماَئة  yüz kişiٌةاِبرص  sabredenواغِْلبي  yenerِنِماَئتَي  iki yüz 
kişiyiو  ve ِإن eğer  كُني olursaِمنْكُم  sizdenٌَألْف  bin kişiواغِْلبي  

galip gelirِنَألْفَي  iki bineِبِإذِْن  izniyleاللَِّه  Allah’ınو  Şüphesiz 
اللَّه Allahعم  beraberdirاِبِرينالص  sabredenlerle 

66) Şimdi Allah zaafınız olduğunu bildi de sizden 
hafifletti. O halde sizden sabreden yüz kişi olursa iki 
yüz kişiyi yener ve eğer  sizden bin kişi olursa Allah’ın 
izniyle iki bine galip gelir. Şüphesiz Allah 
sabredenlerle beraberdir. 
(*)Savaşın amacı ne kadar meşru, hatta kutsal olursa olsun yine de 
istenmeyen, korkulan, acı ve ıstıraplara sebep olan bir harekettir; bu 
sebeple savaşanların maddimanevî teşvike ihtiyaçları vardır. 
Peygamberimiz savaşlarda bunu yapmış, Allah'ın gazilere, şehidlere vaad 
ettiği muhteşem ödülleri hatırlatarak askerlerine şevk vermiştir. Bu sünnet 
o günden bugüne bütün İslâm ordularında uygulanmış, kumandanlar 
askeri coşturmak için mehter gibi mûsiki dahil değişik yöntemlere 
başvurmuşlardır. 

  لَه َأسرىalması  َأن يكُونnebi için  ِلنَِبيHiçbir  كَانolamaz ما
esirتَّىح  kadarثِْخني  ağır basıncayaِضِفي الَْأر  yeryüzünde 

ونتُِريد Siz istiyorsunuzضرع  geçici menfaatiniانْيالد  
dünyanınَّاللو ه Allah iseِريدي  istemektedirَةالْآِخر  ahiretiو  
Şüphesiz اللَّه Allahِزيزع  Azîz’dirِكيمح  Hakîm’dir 

67) Hiçbir nebi için yeryüzünde ağır basıncaya kadar esir 
alması olamaz. Siz dünyanın geçici menfaatini istiyorsunuz. 
Allah ise ahireti istemektedir. Şüphesiz Allah Azîz’dir, 
Hakîm’dir. 

 geçmişteki  سبقAllah’ınَ  ِمن اللَِّهyazısı  ِكتَابolmasaydı لَولَا
كُمسلَم size dokunurduاِفيم  karşılıkَأخَذْتُم  aldıklarınızaذَابع  bir 
azapِظيمع  büyük 

68) Allah’ın geçmişteki yazısı olmasaydı, aldıklarınıza 
karşılık size büyük bir azap dokunurdu. 

  طَيباhelâl  حلَالًاganimetten  غَِنمتُمaldığınız  ِمماArtık yiyin فَكُلُوا
temiz olarakو  ve اتَّقُوا sakınınاللَّه  Allah’tanِإن  Muhakkak 

اللَّه Allahغَفُور  Ğafûrِحيمر  Rahîm’dir 
69) Artık aldığınız ganimetten helâl, temiz olarak yiyin ve 
Allah’tan sakının. Muhakkak Allah Ğafûr, Rahîm’dir. 
Hz. Ömer'den rivayette o şöyle anlatıyor: Bedr günü Hz. Peygamber (a.s) 
esirlerden fidye aldı da bunun üzerine Allah Tealâ: "size herhalde büyük 
bir azâb dokunurdu."ya kadar olmak üzere "Yeryüzünde küfrün belini 
kınncaya kadar hiçbir peygambere esirleri olması yaraşmaz..." âyetlerini 
indirdi. Daha sonra Alah Tealâ onlara ganimetleri helâl kıldı.167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا أَنْ يخدعوك فَِإنَّ حسبك اللَّه هو الَِّذي أَيدك وِإنْ يِريدو
 ِمِننيؤِبالْمِرِه وصا ِفي ) 62(ِبنم أَنفَقْت لَو قُلُوِبِهم نيب أَلَّفو

 هِإن مهنيب أَلَّف اللَّه لَِكنو قُلُوِبِهم نيب ا أَلَّفْتا مِميعِض جالْأَر
ياأَيها النِبي حسبك اللَّه ومن اتبعك ِمن ) 63(ز حِكيم عِزي

 ِمِننيؤاِل ِإنْ ) 64(الْملَى الِْقتع ِمِننيؤالْم ضرح ِبيا النهاأَيي
 كُمِمن كُنِإنْ يِن ويوا ِمائَتِلبغونَ ياِبرونَ صرِعش كُمِمن كُني

) 65( يغِلبوا أَلْفًا ِمن الَِّذين كَفَروا ِبأَنهم قَوم لَا يفْقَهونَ ِمائَةٌ
 كُمِمن كُنفًا فَِإنْ يعض أَنَّ ِفيكُم ِلمعو نكُمع اللَّه فَّفالْآنَ خ

فَيِن ِمائَةٌ صاِبرةٌ يغِلبوا ِمائَتيِن وِإنْ يكُن ِمنكُم أَلْف يغِلبوا أَلْ
 اِبِرينالص عم اللَّه66(ِبِإذِْن اللَِّه و ( كُونَ لَهأَنْ ي ِبيا كَانَ ِلنم

 ِريدي اللَّها وينالد ضرونَ عِريدِض تِفي الْأَر ثِْخنى يتى حرأَس
 ِكيمح ِزيزع اللَّهةَ و67(الْآِخر (باللَِّه س ِمن ابلَا ِكتلَو ق

 ِظيمع ذَابع مذْتا أَخِفيم كُمس68(لَم ( متا غَِنمفَكُلُوا ِمم
 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتا وبلَالًا طَي69(ح(  

و Veِإن  eğerواِريدي  isterlerseوكعخْدي َأن  seni aldatmakفَِإن  
muhakkakكبسح  sana yeterاللَّه  Allahوه  Oكدالَِّذي َأي  seni 
desteklediِرِهِبنَص  yardımıylaو  ve ْؤِمِنينِبالْم mü’minlerle 

62) Ve eğer seni aldatmak isterlerse muhakkak Allah sana 
yeter. O seni yardımıyla ve mü’minlerle destekledi. 

و Veََألَّف  birleştirdi kiيب ن arasınıقُلُوِبِهم  onların kalplerininلَو  
eğerََأنفَقْت  harcasaydınام  her şeyiِضِفي الَْأر  yeryüzündeki 
 arasını  بينyine de birleştiremezdin  ما َألَّفْتtamamıylaَ جِميعا
قُلُوِبِهم onların kalplerininو  Veلَِكن  fakatاللَّه  Allahلَّفَ َأ 

birleştirdiمنَهيب  onların aralarınıِإنَّه  Muhakkak Oِزيزع  
Azîz’dirِكيمح  Hakîm’dir 

63) Ve onların kalplerinin arasını birleştirdi ki eğer 
yeryüzündeki her şeyi tamamıyla harcasaydın yine de 
onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve fakat Allah 
onların aralarını birleştirdi. Muhakkak O, Azîz’dir, 
Hakîm’dir. 
(*)Düşmanın iyi niyetli ve samimi olmaması, bir oyun, bir taktik olarak 
banş istemesi de mümkündür. Buna rağmen şartlar uygun düştüğünde 
banşa yanaşmak, oyun ihtimali karşısında da Allah'a güvenmek 
gerekmektedir. Burada Allah'a güvenmek, bilerek oyuna gelmek mânasını 
içermiyor, şartlar gerekli ve faydalı kıldığında barışa karar verirken zayıf 
olan, vehim derecesinde kalan olumsuz ihtimallere kulak asmadan 
Allah'ın izin ve emrine dayanıp güvenmeyi ifade ediyor. Bu güven 
duygusunu geliştirmek üzere de iki ilâhî lütuf hatırlatılıyor: a) Allah'ın 
hicret esnasında, Bedir'de vb. durumlarda vâki mucizevî yardımları; b) 
Medine'de yaşayan ve daha önce birbirine düşman olan Evs ve Hazrec 
kabileleri müslüman olunca onların gönüllerindeki düşmanlık, kin ve 
intikam duygularını gidererek yerine sevgi, dayanışma ve kardeşlik 
duygularını ikame etmesi. 

 olan  ومنAllah  اللَّهsana da yeter  حسبكNebi  النَِّبيEy ياَأيها
كعاتَّب sana tabiْؤِمِنينالْم ِمن  mü’minlere de 

64) Ey Nebi, sana da sana tabi olan mü’minlere de Allah 
yeter. 
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ِفى اَي نقُلْ ِلم ِبىا النهآاَيلَِم اُهللا ِفى يعى ِانْ يراْالَس ِمن ِديكُم
قُلُوِبكُم خيرا يؤِتكُم خيرا ِمما اُِخذَ ِمنكُم ويغِفر لَكُم واُهللا 

 ِحيمر (70)غَفُور وا اَهللا ِمنانخ فَقَد كتانوا ِخيِريدِانْ يو 
 ِانَّ الَِّذين اَمنوا (71) حِكيم فَاَمكَن ِمنهم واُهللا عِليم قَبلُ 

 الَِّذينِبيِل اِهللا وِفى س فُِسِهماَنو اِلِهمووا ِباَمداهجوا وراجهو
 لَموا وناَم الَِّذينٍض وعاُء بِلياَو مهضعب وا اُولَِئكرصنا وواَو

ِمن ِتِهمالَيو ِمن ا لَكُموا مراجهِاِن يوا واِجرهى يتٍء حىش 
 كُمنيٍم بلَى قَوِاالَّ ع رصالن كُملَييِن فَعِفى الد وكُمرصنتاس

 ِصريلُونَ بمعا تاُهللا ِبمو ِميثَاق مهنيب(72)و الَِّذينوا   وكَفَر
كُنت لُوهفْعٍض ِاالَّ تعاُء بِلياَو مهضعب ادفَسِض وةٌ ِفى اْالَرنِفت 

 ِبيِل اِهللا (73)كَِبريوا ِفى سداهجوا وراجهوا وناَم الَِّذينو 
والَِّذين اَووا ونصروا اُولَِئك هم الْمؤِمنونَ حقا لَهم مغِفرةٌ 

 كَِرمي قِرز(74)وهو دعب وا ِمنناَم الَِّذينوا  وداهجوا وراج
معكُم فَاُولَِئك ِمنكُم واُولُوا اْالَرحاِم بعضهم اَولَى ِببعٍض ِفى 

 ِليمٍء عىاِب اِهللا ِانَّ اَهللا ِبكُلِّ ش(75)ِكت  
و Veالَِّذين  edipنُواآم  imanواراجهو  hicret edenlerو  ve واداهج 

cihad edenler ileِبيِل ِفي س yolundaاللَِّه  Allahواآو الَِّذينو  
barındırıpوارنَصو  yardım edenler var yaلَِئكُأو  işteمه  onlar 
ْؤِمنُونالْم mü’minlerdirاقح  gerçekملَه  Onlar içinٌةغِْفرم  

bağışlanmaو  ve ٌقِرز rızık vardırكَِريم  bol 
74) Ve iman edip hicret edenler ve Allah yolunda cihad 
edenler ile, barındırıp yardım edenler var ya; işte onlar 
gerçek mü’minlerdir. Onlar için bağışlanma ve bol rızık 
vardır. 

و Veالَِّذين  edipنُواآم  imanدعب ِمن  sonradanواراجهو  hicret 
edenlerو  ve اهواجد cihad edenlerكُمعم  onlar daلَِئكفَُأو  işte 

ِمنْكُم sizdendirلُواُأوو  daha yakındırاِمحالَْأر  Akrabalarمهضعب  
birlerineٍضعلَى ِببَأو  biriِفي ِكتَاِب  kitabına göreاللَِّه  Allah’ınِإن  

Muhakkak kiاللَّه  Allahِِّبكُل  herٍء شَي şeyiِليمع  hakkıyla 
bilendir 

75) Ve sonradan iman edip hicret edenler ve cihad edenler, 
işte onlar da sizdendir. Akrabalar Allah’ın kitabına göre biri 
birlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi 
hakkıyla bilendir. 
Ebu Davud et-Tayâlisfnin... İbn Abbâs'tan rivayetine göre Allah'ın Rasûlü 
(a.s) muhacirlerle ansan birer birer (dinde) kardeş yapınca birbirlerine 
mirasçı oldular da sonunda "Ülü'l-Erhâm (akrabalar) Allah'ın kitabınca 
birbirinin mirasına) daha evlâ (daha yakın)dırlar." âyeti nazil oldu. Böylece 
sadece neseb yoluyla akraba olanlar birbirine mirasçı oldular.168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ِفي َأيِديكُمkimselere  ِلمنde ki  قُْلNebi  النَِّبيEy ياَأيها,
Elinizdekiىرالَْأس ِمن  esirlereلَمعي ِإن  ilmine göreاللَّه  Allah’ın 
ِفي قُلُوِبكُم kalplerinizdeارخَي  bir hayır varsaْؤِتكُمي  verir ارخَي 

daha hayırlısınıَا ُأِخذِمم  alınandanِمنْكُم  sizden و ve غِْفري 
bağışlarلَكُم  siziو  Şüphesiz اللَّه Allahغَفُور  Ğafûrِحيمر  

Rahîm’dir 
70) Ey Nebi! Elinizdeki esir kimselere de ki: “Allah’ın 
ilmine göre kalplerinizde bir hayır varsa, sizden alınandan 
daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Şüphesiz Allah Ğafûr, 
Rahîm’dir.” 

و Veِإن  eğerواِريدي  isterlerseانَتَكِخي  sana ihanet etmekفَقَد  
kuşkusuzَانُوا خ hainlik etmişlerdi deاللَّه  Allah’aُلقَب ِمن  daha 

önce deكَنفََأم  O da imkan vermiştiمِمنْه  onlaraو  Şüphesiz 
اللَّه Allahِليمع  Alîm’dirِكيمح  Hakîm’dir 

71) Ve eğer sana ihanet etmek isterlerse, kuşkusuz daha 
önce de Allah’a hainlik etmişlerdi de O da onlara imkan 
vermişti. Şüphesiz Allah Alîm’dir, Hakîm’dir. 

ِإن Kuşkusuzالَِّذين  var yaنُواآم  iman edipواراجهو  hicret eden 
و ve واداهج cihad edenler ileاِلِهموِبَأم  mallarıylaو  ve َأنفُِسِهم 

canlarıylaِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  Allahواآو الَِّذينو  barındırıp 
 onlar biri  بعضهمişte onlar  ُأولَِئكyardım edenler ونَصروا
اءِليَأو velileridirlerٍضعب  birlerininو  Ve الَِّذين edipنُواآم  iman 

 ِمنsizin için   لَكُمyoktur  ماhicret etmeyenler de ولَم يهاجروا
ِتِهملَايو onların velayetlerindenٍءشَي ِمن  hiçbir şeyتَّىح  kadar 
 sizden  استَنصروكُمfakat ِإنVe   وhicret edinceye يهاِجروا

yardım isterlerseيِنِفي الد  din konusundaكُملَيفَع  sizin 
üzerinize borçturرالنَّص  yardım etmekِإلَّا  Ancak müstesna 

 sizinle kendileri  بينَكُمbir toplum  قَوٍمaleyhine olması علَى
منَهيبو arasındaٌِميثَاق  anlaşma bulunanو  Şüphesiz اللَّه Allah 

لُونما تَعِبم yaptıklarınızıِصيرب  hakkıyla görendir 
72) Kuşkusuz iman edip hicret eden ve Allah yolunda 
canlarıyla ve mallarıyla cihad edenler ile barındırıp yardım 
edenler var ya, işte onlar biri birlerinin velileridirler. Ve 
iman edip hicret etmeyenler de hicret edinceye kadar sizin 
için onların velayetlerinden hiçbir şey yoktur. Ve fakat din 
konusunda sizden yardım isterlerse, yardım etmek sizin 
üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendileri arasında anlaşma 
bulunan bir toplum aleyhine olması müstesna. Şüphesiz 
Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 

و Veواكَفَر الَِّذين  inkar edenler deمهضعب  birlerininاءِليَأو  
velileridirٍضعب  biriِإلَّا  Ancakلُوتَفْع  yapmazsanız ه siz de 

böyleتَكُن  olurٌِفتْنَة  fitneِضِفي الَْأر  yeryüzündeو  ve ادفَس bir 
fesatكَِبير  büyük 

73) Ve inkar edenler de biri birlerinin velileridir. Ancak siz 
de böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat 
olur. 
Ebu Mâlik'ten rivayette o şöyle diyor: Bir adam: "Müşriklerden olan 
akrabalarımızı da mirasçı kılalım, mirasımızdan müşrik akrabalarımıza da 
pay verelim." dedi de bunun üzerine "Kâfirler ise birbirlerinin 
dostlarıdırlar..." âyet-i kerimesi nazil oldu.325 
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و Ve َأذَان bir ilandırاللَِّه ِمن  Allahو  ve وِلِهسر Resulünden ِإلَى 
 kesin  َأنbüyük  الَْأكْبِرhacc  الْحجgünü  يومinsanlara النَّاِس

olarakاللَّه  Allahِريءب  uzak olduklarına dair شِْرِكينالْم ِمن 
müşriklerdenو  ve ولُهسر Resulününفَِإن  Eğerتُمتُب  tevbe 

edersenizوفَه  buرخَي  daha hayırlıdırلَكُم  sizin içinو  Veِإن  
yok eğerتُملَّيتَو  yüz çevirirsenizوالَمفَاع  bilin kiَأ نَّكُم elbette 

رغَي değilsinizِجِزيعم  aciz bırakacakاللَِّه  Allah’ıو  Veشِّرب  
müjdeleواكَفَر الَِّذين  inkar edenleriذَاٍبِبع  bir azaplaَأِليٍم  can 

yakıcı 
3) Ve büyük hacc günü, Allah ve Resulünden insanlara 
Allah ve Resulünün, müşriklerden kesin olarak uzak 
olduklarına dair bir ilandır. Eğer tevbe ederseniz bu sizin 
için daha hayırlıdır. Ve yok eğer yüz çevirirseniz, bilin ki 
Allah’ı elbette aciz bırakacak değilsiniz. Ve inkar edenleri 
can yakıcı bir azapla müjdele. 

 ِمنAnlaşma imzaladığınız  ين عاهدتُّم الَِّذmüstesnadır ِإلَّا
شِْرِكينالْم müşriklerdenثُم  sonraوكُمنقُصي لَم  size karşı bir 

eksiklik yapmamışًئاشَي  şeyواظَاِهري لَمو  yardım etmemiş 
olanlarكُملَيع  aleyhinizdeادَأح  kimseyeوافََأِتم  O halde 

tamamlayınِهمِإلَي  onlarınمهدهع  anlaşmalarınıِتِهمدِإلَى م  
süreleri bitinceye kadarِإن  Şüphesizاللَّه  Allahِحبي  sever 

تَِّقينالْم muttakileri 
4) Anlaşma imzaladığınız müşriklerden sonra size karşı bir 
şey eksiklik yapmamış, aleyhinizde kimseye yardım 
etmemiş olanlar müstesnadır. O halde onların 
anlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar tamamlayın. 
Şüphesiz Allah muttakileri sever. 

 artık  فَاقْتُلُواO haram  الْحرمaylar  الَْأشْهرçıktığı  انسلَخzamanَ فَِإذَا
öldürünشِْرِكينالْم  müşrikleriُثيح  yerdeموهتُمدجو  

bulduğunuzمخُذُوهو  onları tutuklayınموهرصاحو  onları 
kuşatınو  ve واداقْع kesip-tutunملَه  onlarınَّكُل  bütünٍدصرم  

geçit yerleriniفَِإن  Eğerواتَاب  tevbe edipواَأقَامو  kılarَلَاةالص  
namazو  ve اآتَو verirlerseَكَاةالز  zekâtفَخَلُّوا  serbest bırakın 
مِبيلَهس yollarınıِإن  Gerçektenاللَّه  Allahغَفُور  Ğafûr’durِحيمر  

Rahîm’dir 
5) O haram aylar çıktığı zaman artık müşrikleri bulduğunuz 
yerde öldürün, onları tutuklayın, onları kuşatın ve onların 
bütün geçit yerlerini kesip-tutun. Eğer tevbe edip namaz 
kılar ve zekât verirlerse, yollarını serbest bırakın. Gerçekten 
Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir. 

و Veِإن  eğerدَأح  biriشِْرِكينالْم ِمن  müşriklerdenكارتَجاس  
senden eman isterseهفََأِجر  ona eman verتَّىح  öyle kiعمسي  

dinlemiş olsunكَلَام  sözünüاللَِّه  Allah’ınثُم  Sonraِلغْهَأب  olacağı 
yere ulaştırنَهْأمم  onu güvenlik içindeذَِلك  Buمِبَأنَّه  elbette 

olmaları nedeniyledirمقَو  bir topluluk ولَمعلَا ين bilmeyen 
6) Ve eğer müşriklerden biri, senden eman isterse, ona 
eman ver; öyle ki Allah’ın sözünü dinlemiş olsun. Sonra onu 
güvenlik içinde olacağı yere ulaştır. Bu, onların elbette 
bilmeyen bir topluluk olmaları nedeniyledir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )9(سورة التوبة 
 ِرِكنيشالْم ِمن مدتاهع وِلِه ِالَى الَِّذينسراِهللا و اَء ةٌ ِمنر(1)ب 

كُموا اَنلَماعٍر وهةَ اَشعبِض اَروا ِفى اْالَرِجِزى فَِسيحعم رغَي 
 ِزى الْكَاِفِرينخاَنَّ اَهللا موِلِه ِالَى (2)اِهللا وسراِهللا و اَذَانٌ ِمنو 

 ِرِكنيشالْم ِرىٌء ِمنِر اَنَّ اَهللا باْالَكْب جالْح مواِس يالن
ولُهسرو متلَّيوِانْ تو لَكُم ريخ وفَه متبفَِانْ ت  وا  فَاعلَم

 كُمذَاٍب اَِليٍم  اَنوا ِبعكَفَر ِر الَِّذينشبِجِزى اِهللا وعم ر(3)غَي, 
 ِرِكنيشالْم ِمن مدتاهع ِاالَّ الَِّذين  لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم ثُم

ِالَى م مهدهع ِهموا ِالَيا فَاَِتمداَح كُملَيوا عظَاِهرِانَّ اَهللا ي ِتِهمد
 ِقنيتالْم ِحبلُوا (4)يفَاقْت مرالْح رهاْالَش لَخسفَِاذَا ان 

الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا 
ةَ فَخلُّوا لَهم كُلَّ مرصٍد فَِانْ تابوا واَقَاموا الصلَوةَ واَتوا الزكَو

 ِحيمر ِانَّ اَهللا غَفُور مِبيلَه(5)س ِرِكنيشالْم ِمن دِانْ اَحو 
 ذَِلك هنأْمم هِلغاَب اِهللا ثُم كَالَم عمسى يتح هفَاَِجر كارجتاس

  (6)ِباَنهم قَوم الَ يعلَمونَ 
9 TEVBE SURESİ  

Kur'an-ı Kerîm'in 9. suresi. 129 ayet, 1087 kelime ve 2479 
harften ibarettir. Medenî surelerden olup, Maide suresinden 
sonra Hicri 9. yılda nâzil olmuştur. Adını yüzikinci ayetinde 
geçen "tövbe" kelimesinden almıştır. Ayrıca, birinci ayetin ilk 
kelimesi olan, "aklanmak, yükümlülükten kurtulmak" anlamlarına 
gelen "el-Berae" de surenin adı olarak kullanılmaktadır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 رسوِلِه ve وAllah'tan  ِمن اللَِّه bir ihtardır براءةٌ
peygamberinden ِإلَى الَِّذين kendileriyleدتُّماهع  antlaşma 

yaptığınız شِْرِكينالْم ِمن müşriklere  
1) Allah'tan ve peygamberinden, kendileriyle antlaşma 
yaptığınız müşriklere bir ihtardır. 

 yeryüzünde  ِفي الَْأرِضBundan böyle rahat dolaşın فَِسيحوا
بةََأرع dörtٍرَأشْه  ayو  Ve والَماع bilin kiَأنَّكُم  sizرغَي  değilsiniz 

  اللَّهgerçekten  َأنVe  وAllah’ı  اللَِّهaciz bırakacak معِجِزي
Allahخِْزيم  hor kılıcıdırالْكَاِفِرين  kâfirleri 

2) Bundan böyle yeryüzünde dört ay rahat dolaşın. Ve siz 
bilin ki Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Ve gerçekten 
Allah, kâfirleri hor kılıcıdır. 
Hz. Peygamber (a.s) Ebu Bekir'i (hacc emîri olarak) gönderdi ve insanlara 
bu kelimeleri (Berâe Sûresinden nazil olan âyetleri) nida etmesini emretti. 
Sonra peşinden Ali'yi gönderdi. Ebu Bekir yolda Hz. Peygamber (a.s)'ın 
devesi Kasvâ" (başka bir rivayette Adbâ')nın sesini duydu. Telâşla çıktı, 
zannetmişti ki gelen Hz. Peygamber (a.s)'dir. Bir de baktı ki gelen Ali'dir. 
(Ona: "Emîr olarak mı. yoksa memur olarak mı geldin diye sordu; O: 
"bilâkis memur olarak geldim." dedi) ve Hz. Peygamber (a.s)’ın. 
mektubunu kendisine verdi. Mektupta bu kelimeleri insanlara nida 
etmesini Ali'ye emrediyordu. Birlikte yola devam ettiler, birlikte 
haccettiler, sonra teşrik günlerinde Ali kalktı ve insanlara şöyle seslendi: 
"Allah ve Resûlü'nün zimmeti bütün müşriklerden bendir, uzaktır. 
Yeryüzünde dört ay daha serbestçe dolaşın. Bu seneden sonra hiçbir 
müşrik haccetmeyecek, Beytullahı hiçbir çıplak tavaf etmeyecek, cennete 
ancak mü'min olan girecektir." Bunları Ali nida ediyor, o yorulunca Ebu 
Bekir kalkıyor O nida ediyordu. 
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 ِللْمشِرِكني عهد ِعند اِهللا وِعند رسوِلِه ِاالَّ الَِّذين كَيف يكُونُ
عاهدتم ِعند الْمسِجِد الْحراِم فَما استقَاموا لَكُم فَاستِقيموا 

 ِقنيتالْم ِحبِانَّ اَهللا ي مالَ (7)لَه كُملَيوا عرظْهِانْ يو فكَي
م ِاال والَ ِذمةً يرضونكُم ِباَفْواِهِهم وتاْبى قُلُوبهم يرقُبوا ِفيكُ

 ِاشتروا ِباَياِت اِهللا ثَمنا قَِليالً فَصدوا (8)واَكْثَرهم فَاِسقُونَ 
 الَ يرقُبونَ ِفى (9)عن سِبيِلِه ِانهم ساَء ما كَانوا يعملُونَ 

 ِمٍن ِاالؤةً مالَ ِذمونَ  ودتعالْم مه اُولَِئكوا (10)وابفَِانْ ت 
واَقَاموا الصلَوةَ واَتوا الزكَوةَ فَِاخوانكُم ِفى الديِن ونفَصلُ 

 وِانْ نكَثُوا اَيمانهم ِمن بعِد عهِدِهم (11)اْالَياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ 
 ِديِنكُم فَقَاِتلُوا اَِئمةَ الْكُفِْر ِانهم الَ اَيمانَ لَهم لَعلَّهم وطَعنوا ِفى

 اَالَ تقَاِتلُونَ قَوما نكَثُوا اَيمانهم وهموا ِبِاخراِج (12)ينتهونَ 
 الرسوِل وهم بدؤكُم اَولَ مرٍة اَتخشونهم فَاُهللا اَحق اَنْ

 ِمِننيؤم متِانْ كُن هوشخ(13)ت  
و Veِإن  eğerنَكَثُوا  yine bozarlarsaمانَهمَأي  yeminleriniِدعب ِمن  

sonraِدِهمهع  antlaşmalarındanو  ve نُواطَع dil uzatırlarsa ِفي 
ِديِنكُم dininizeفَقَاِتلُوا  bu durumda hemen öldürünةَ َأِئم 

önderleriniالْكُفِْر  küfrünمِإنَّه  Çünkü انملَا َأي yeminleri yoktur 
ملَه onlarınملَّهلَع  Olur kiوننتَهي  vazgeçerler 

12) Ve eğer antlaşmalarından sonra, yine yeminlerini 
bozarlarsa ve dininize dil uzatırlarsa, bu durumda küfrün 
önderlerini hemen öldürün. Çünkü onların yeminleri 
yoktur. Olur ki vazgeçerler. 
Allah'ın Resûlü (a.s) Hudeybiye'de Mekkelilerle, o sene Mekke'ye 
girmemek şartıyla antlaşma yapmışlardı. Bir süre sonra Hz. Peygamber 
(a.s)'in eman ve garantisi altına girmiş oaln Huzâa ile Kureyş'in eman ve 
garantisi altına girmiş olan Bekr oğullan arasında savaş olunca Kureyş, 
emanlan altında olan Bekr oğullarına silâh ve yiyecek vererek yardım 
ettiler. Bunun üzerine Huzâalılar da Hz. Peygamber (a.s)'den yardım 
istediler de bu âyet-i kerime nazil oldu ve Allah'ın Resûlü (a.s)'ne emanı 
altında olanlara yardım etmesi emrolundu.169 

َألَا تُقَاِتلُون savaşmaz mısınız?امقَو  bir kavim ileنَكَثُوا  bozan 
مانَهمَأي Yeminleriniو  ve وامه kalkışanاِجِبِإخْر  sürüp 

çıkarmayaوِلسالر  Resulüمهو  o وكُمءدب sizinle başlayanَلَأو  
ilk olarakٍةرم  kendileriمنَهَأتَخْشَو  Onlardan korkuyor 
musunuz?فَاللَّه  Allah’tırُّقَأح  asılهتَخْشَو َأن  korkmanız 

gerekenِإن  Eğerكُنتُم  kimseler isenizْؤِمِنينم  mü’min 
13) Yeminlerini bozan, o Resulü sürüp çıkarmaya kalkışan 
ve ilk olarak sizinle kendileri başlayan bir kavim ile 
savaşmaz mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? Eğer 
mü’min kimseler iseniz, asıl korkmanız gereken Allah’tır. 
Bu âyet, mü'minleri kâfirlerle savaşmaya teşvik  eder. Yani, Ey   mü'minler   
topluluğu! Ahitleri bozup dininizi kötüleyen bir kavme karşı 
savaşmayacak mısınız? Onlar, peygamberi aranızdan çıkarmak üzere 
Dâru'n-nedve'de meşveret ettikleri zaman, onu Mekke'den sürgün etmeye 
kesin karar vermişlerdi, savaşı başlatan onlardır. Zira sizin müttefikleriniz 
Huzâalılara karşı savaşmışlardır. Savaş başlatan daha zâlimdir. O halde 
onlarla savaşmaktan, sizi alıkoyan ne? Yoksa onlardan korkuyor da,  
onlardan size bir zarar gelmesinden çekindiğiniz için, onlarla savaşmayı 
terk mi ediyorsunuz? Emrini terkettiğiniz takdirde, Allah'ın azabından 
korkmanız daha uygundur. Eğer onun azabına ve sevabına 
inanıyorsanız.170 
 
 
 
 

  ِعنْدbir ahdi  عهدmüşriklerin ِللْمشِْرِكينolabilir?  يكُونnasıl كَيفَ
katındaاللَِّه  Allahو  ve ِعنْد yanındaوِلِهسر  Resulüِإلَّا  dışında 

الَِّذينتُمداهع  kendileriyle anlaştıklarınızِعنْد  yanındaِجِدسالْم  
Mescid-iاِمرالْح  Haramافَم  süreceواتَقَاماس  O halde doğru 

davrandıklarıلَكُم  size karşıواتَِقيمفَاس  siz de onlara doğrulukla 
davranınملَه  onlarِإن  Şüphesiz kiاللَّه  Allahِحبي  severتَِّقينالْم  

muttakileri 
7) Mescid-i Haram yanında kendileriyle anlaştıklarınız 
dışında, müşriklerin Allah katında ve Resulü yanında nasıl 
bir ahdi olabilir? O halde onlar size karşı doğru 
davrandıkları sürece siz de onlara doğrulukla davranın. 
Şüphesiz ki Allah muttakileri sever.  

 üstünlük  يظْهرواeğer  ِإنVe  وNasıl olabilir ki كَيفَ
sağlarlarsaكُملَيع  size karşıواقُبرلَا ي  hiçbir yeminِفيكُم  
hakkınızdaاِإل  hiçbirًةلَا ِذمو  ahid gözetmezlerونَكُمضري  sizi 

hoşnut etmeye çalışırlarاِهِهمِبَأفْو  Dilleriyleىتَْأبو  isteksizdir 
مهقُلُوب Kalpleri iseَأكْثَرو  çoğu مه Onlarınفَاِسقُون  fasık 

kimselerdir 
8) Nasıl olabilir ki! Ve eğer size karşı üstünlük sağlarlarsa, 
hakkınızda hiçbir yemin, hiçbir ahid gözetmezler. Dilleriyle 
sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Kalpleri ise isteksizdir. 
Onların çoğu fasık kimselerdir. 

  ثَمنًاAllah’ın  اللَِّهayetlerine karşılık  ِبآياِتsatın aldılar اشْتَروا
değeriقَِليلًا  az birوادفَص  Böylece alıkoydularِبيِلِهس نع  O’nun 

yolundanمِإنَّه  Onların gerçektenاءس  kötüdürام  neكَانُوا  
olduklarıلُونمعي  yapmakta 

9) Allah’ın ayetlerine karşılık az bir değeri satın aldılar. 
Böylece O’nun yolundan alıkoydular. Onların yapmakta 
oldukları gerçekten ne kötüdür. 

لَا يونقُبر Onlar gözetmezlerْؤِمٍنِفي م  mü’min hakkındaاِإل  
hiç birةً  ولَا ِذم ahidلَِئكُأوو  İşte ta kendileridirمه  onlar 
ونتَدعالْم haddi aşanların 

10) Onlar hiç bir mü’min hakkında ahid gözetmezler. İşte 
onlar haddi aşanların ta kendileridir. 

فَِإن Eğerواتَاب  tevbe ederواَأقَامو  kılarَلَاةالص  namazو  ve اآتَو 
verirlerseَكَاةالز  zekâtانُكُمفَِإخْو  artık kardeşlerinizdirيِنِفي الد  

dindeُلنُفَصو  uzun uzadıya açıklarızاِتالْآي  ayetleri böyleٍمِلقَو  
bir topluluk içinونلَمعي  Bilen 

11) Eğer tevbe eder, namaz kılar ve zekât verirlerse, artık 
dinde kardeşlerinizdir. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle 
uzun uzadıya açıklarız. 
(*)Yukarıdaki âyetler, gerek müşriklerin, gerekse Yahudilerin 
andiaşmaları bozdukları, İslâm'a dil uzattıkları, böylece şartlar 
elverdiğinde onlarla savaşmanın gereği konu edildi. Ancak pişmanlık 
duyup iman ettikten sonra namaz kılan ve zekât verenlerin artık düşman 
değil, dost ve kardeş oldukları, onlarla savaşmaya neden kalmadığı 
belirtildi. 
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 imar etme  َأن يعمرواMüşriklerin  كَان ِللْمشِْرِكينyoktur ما
haklarıاِجدسم  mescidlerini اللَِّه Allah’ınشَاِهِدين  şahid iken لَىع 
َأنفُِسِهم kendileriِبالْكُفِْر  kendi küfürlerineلَِئكُأو  İşte bunlar 
 ِفي النَّاِر ve  وyaptıkları  َأعمالُهمboşa gitmiş olanlardır حِبطَتْ
ateşteمه  bunlarونخَاِلد  daimidirler 

17) Müşriklerin, kendi küfürlerine kendileri şahid iken, 
Allah’ın mescidlerini imar etme hakları yoktur. İşte bunlar 
yaptıkları boşa gitmiş olanlardır ve bunlar ateşte 
daimidirler. 
Bu âyet-i kerime de Efendimiz (a.s)'ın amcası Abbâs ibn Abdülmuttalib 
hakkında nazil olan âyetlerdendir. Müfessirlerin anlattıklarına göre Hz. 
Abbâs, Bedr Gazvesinde esir edilince müslümanlar "Allah'a inkâr ettiniz, 
akrabalık bağlarını kopardınız." diyerek onu ayıplamaya başlamışlar. 
Özellikle Hz. Ali ona çok sert şeyler söylemiş. Abbâs: "Hep 
kötülüklerimizi, kusurlarımızı sayıp döküyor da iyiliklerimizden hiç 
bahsetmiyorsunuz?" demiş. Hz. Ali: "Yanı sizin iyilikleriniz mi var?" diye 
sormuş; Abbâs: "Elbette var; bizler Mescid-i Haram'ı imar eder, onun 
perdedarlrğını yapar, hacılara su verir, (veya: hacılara yemek verir, onlara 
ikramda bulunur), köleleri esaretten kurtarırdık" demiş ve Allah Tealâ da 
Abbâs'a red makamında olmak üzere bu âyet-i kerimeyi indirmiş.171 

  منAllah’ın  اللَِّهmescidlerini  مساِجدimar eder  يعمرancak ِإنَّما
kimseler نآم iman edenِباللَِّه  Allah’aو  ve ِموالْي gününeالْآِخِر  

ahiretَأقَامو  dosdoğru kılanَلَاةالص  namazıآتَىو  verenَكَاةالز  
zekâtıو  ve َخْشي لَم korkmayanِإلَّا  başkasındanاللَّه  Allah’tan 
 ِمنoldukları  َأن يكُونُوا İşte bunlardır  ُأولَِئكumulanlar فَعسى

تَِدينهالْم hidayete erenlerden 
18) Allah’ın mescidlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe 
iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve 
Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte 
hidayete erenlerden oldukları umulanlar bunlardır. 

لْتُمعَأج saydınız?َةِسقَاي  su vermeyiاجالْح  Siz hacılaraو  ve َةارِعم 
onarmayıِجِدسالْم  Mescid-iاِمرالْح  Haram’ıنكَم  gibi miنآم  

iman edenِباللَِّه  Allah’aو  ve ِموالْي gününeالْآِخِر  ahiretداهجو  
cihad edenِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  Allahونتَوسلَا ي  bir 

olamazlarِعنْد  katındaاللَِّه  Allahاللَّهو  Allahِديهلَا ي  hidayete 
erdirmezمالْقَو  topluluğunuالظَّاِلِمين  zulmedenler 

19) Siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram’ı onarmayı, 
Allah’a ve ahiret gününe iman eden, Allah yolunda cihad 
eden gibi mi saydınız? Allah katında bir olamazlar. Allah 
zulmedenler topluluğunu hidayete erdirmez.  

الَِّذين edenlerنُواآم  İmanواراجهو  hicret edenlerو  ve واداهج 
cihad edenlerinِبيِل ِفي س yolundaاللَِّه  Allahاِلِهموِبَأم  mallarıyla 

و ve َأنفُِسِهم canlarıylaظَمَأع  büyükًةجرد  dereceleri vardırِعنْد  
katındaاللَِّه  Allahو  Veلَِئكُأو  işteمه  bunlardırونالْفَاِئز  

kurtuluşa erenler 
20) İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla 
ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katında büyük dereceleri 
vardır. Ve işte kurtuluşa erenler bunlardır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, kutsal Kabe'yi ancak Allah'a ve Âhiret gününe imân 
eden mü'minlerin imar edeceği, cami ve mescitlerin de aynı hükmün 
kapsamına girdiği açıklandı. Temelinde imân ve ıhlâs bulunmayan 
amellerin Allah yanında hiçbir değer taşımayacağı hatırlatıldı. Sonra da 
imân edip Allah yolunda hicret edenlerin, Allah sözü daha yüce olsun diye 
savaşanların mükâfatlarının çok büyük olduğu ve asıl kurtuluşa erişenlerin 
de onlar bulunduğu açıklandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِهملَيع كُمرصنيو ِزِهمخيو ِديكُماُهللا ِباَي مهذِّبعي مقَاِتلُوه
 ِمِننيؤٍم مقَو وردِف صشي(14)و ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيو 
 اَم حِسبتم (15)عِليم حِكيم  ويتوب اُهللا علَى من يشاُء واُهللا 

 ِخذُوا ِمنتي لَمو كُموا ِمنداهج لَِم اُهللا الَِّذينعا يلَمكُوا ورتاَنْ ت
دوِن اِهللا والَ رسوِلِه والَ الْمؤِمِنني وِليجةً واُهللا خِبري ِبما 

 ما كَانَ ِللْمشِرِكني اَنْ يعمروا مساِجد اِهللا (16)تعملُونَ 
ين علَى اَنفُِسِهم ِبالْكُفِْر اُولَِئك حِبطَت اَعمالُهم وِفى شاِهِد

 ِانما يعمر مساِجد اِهللا من اَمن ِباِهللا (17)الناِر هم خاِلدونَ 
والْيوِم اْالَِخِر واَقَام الصلَوةَ واَتى الزكَوةَ ولَم يخش ِاالَّ اَهللا 

 اَجعلْتم ِسقَايةَ (18)ولَِئك اَنْ يكُونوا ِمن الْمهتِدين فَعسى اُ
الْحاج وِعمارةَ الْمسِجِد الْحراِم كَمن اَمن ِباِهللا والْيوِم اْالَِخِر 
 مِدى الْقَوهاُهللا الَ ياِهللا و دنَ ِعنوتسِبيِل اِهللا الَ يِفى س داهجو

 اَلَِّذين اَمنوا وهاجروا وجاهدوا ِفى سِبيِل اِهللا (19)ني الظَّاِلِم
ِباَمواِلِهم واَنفُِسِهم اَعظَم درجةً ِعند اِهللا واُولَِئك هم الْفَاِئزونَ 

(20)  
  اللَّهonları azaplandırsın  يعذِّبهمOnlarla  همsavaşın ki قَاِتلُو

Allahِبَأ ِديكُمي ellerinizleخِْزِهميو  Onları rezil etsinو  ve كُمرنْصي 
size zafer versinِهملَيع  onlara karşıو  ve شِْفي şifa versin 

وردص gönüllerineٍمقَو  bir topluluğunْؤِمِنينم  mü’min 
14) Onlarla savaşın ki, Allah ellerinizle onları azaplandırsın. 
Onları rezil etsin ve onlara karşı size zafer versin ve mü’min 
bir topluluğun gönüllerine şifa versin. 

و Veذِْهبي  gidersinَظغَي  öfkeyiقُلُوِبِهم  kalplerindekiتُوبيو  
tevbe nasip ederاللَّه  Allahشَاءي نلَى مع  dilediğineو  

Şüphesiz اللَّه Allahِليمع  Alîm’dirِكيمح  Hakîm’dir 
15) Ve kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğine tevbe 
nasip eder. Şüphesiz Allah Alîm’dir, Hakîm’dir. 

َأم Yoksaتُمِسبح  siz sandınız?كُواتُتْر َأن  bırakılıverileceğinizi 
لَمعا يلَمو bilmedenاللَّه  Allahواداهج الَِّذين  cihad edenleriِمنْكُم  

içinizdenتَِّخذُواي لَمو  edinmeyenleriوِند ِمن  başkasınıاللَِّه  
Allah’tanوِلِهسلَا رو  Resulündenْؤِمِنينلَا الْمو  mü’minlerden 

  ِبما تَعملُونhaberdardır  خَِبيرAllah  اللَّهVe وsırdaş  وِليجةً
yaptıklarınızdan 

16) Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri, Allah’tan, 
Resulünden ve mü’minlerden başkasını sırdaş 
edinmeyenleri bilmeden bırakılıverileceğinizi mi sandınız? 
Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, devamlı hıyanet düşünüp Müslümanlar aleyhine 
faaliyet gösteren, yapılan sözleşme ve andlaşmalara bağlı kalmayan 
müşriklerin özellikle elebaşılarının imha edilmesi emredilmiş ve savaşın 
mü'minler için ciddi bir sınav anlamı taşıdığına parmak basılarak bilgi 
verilmiş ve uyarılar yapılmıştır. 
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 ِعيما نِفيه ماٍت لَهنجاٍن ووِرضو هٍة ِمنمحِبر مهبر مهرشبي
 ِقيم(21)م ِظيمع راَج هدا ِانَّ اَهللا ِعندا اَبِفيه اِلِدين(22) خ 
اَيها الَِّذين اَمنوا الَ تتِخذُوا اَباَء كُم وِاخوانكُم اَوِلياَء ِاِن يآ

 مه فَاُولَِئك كُمِمن ملَّهوتي نماِن ولَى اِْالميع وا الْكُفْربحتاس
  قُلْ ِانْ كَانَ اَباؤكُم واَبناؤكُم وِاخوانكُم(23)الظَّاِلمونَ 

اقْترفْتموها وِتجارةٌ تخشونَ ِنواَزواجكُم وعِشريتكُم واَموالٌ 
كَسادها ومساِكن ترضونها اَحب ِالَيكُم ِمن اِهللا ورسوِلِه 
ى وِجهاٍد ِفى سِبيِلِه فَتربصوا حتى يأِْتى اُهللا ِباَمِرِه واُهللا الَ يهِد

 الْفَاِسِقني م(24)الْقَو مويٍة وكَِثري اِطنواُهللا ِفى م كُمرصن لَقَد 
 اقَتضئًا ويش كُمنِن عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجٍن ِاذْ اَعينح

 ِبِريندم متلَّيو ثُم تبحا رِبم ضاْالَر كُملَيلَ(25)عزاَن اُهللا  ثُم 
سِكينته علَى رسوِلِه وعلَى الْمؤِمِنني واَنزلَ جنودا لَم تروها 

 اُء الْكَاِفِرينزج ذَِلكوا وكَفَر الَِّذين ذَّبع(26)و  
لَقَد Andolsunكُمرنَص  size yardım ettiاللَّه  Allahاِطنوِفي م  

yerlerdeٍةكَِثير  birçokو  ve موي günündeٍننَيح  Huneynِْإذ  Hani 
تْكُمبجَأع sizi böbürlendirimişti deتُكُمكَثْر  çok sayıda oluşunuz 
  وضاقَتhiçbirْ  شَيًئاbunun size  عنْكُمfaydası olmamıştı فَلَم تُغِْن

dar gelmiştiكُملَيع  başınızaضالَْأر  Yeryüzü اتْ ِبمبحر 
genişliğine rağmenثُم  sonraتُملَّيو  gerisin geri gitmiştiniz 

ِبِريندم arkanıza dönüp 
25) Andolsun, Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde 
size yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi 
böbürlendirimişti de bunun size hiçbir faydası olmamıştı. 
Yeryüzü, genişliğine rağmen başınıza dar gelmişti, sonra 
arkanıza dönüp gerisin geri gitmiştiniz. 
Huneyn Gazvesinde 12 bin kişiye ulaşan İslâm ordusuna bakan bir 
adamın: "Bugün biz asla azlıktan (sayımızın az oluşundan) dolayı mağlup 
olmayız." demiş; bu. Hz. Peygamber (a.s)'in zoruna gitmiş ve Allah Tealâ 
da bunun üzerine bu âyet-i kerimeyi indirmiştir.172 

ثُم Sonraَلَأنز  indirmişاللَّه  Allahِكينَتَهس  güven duygusu لَىع 
 indirmiş  وَأنزَلmü’minlere علَى الْمْؤِمِنينve   وResulüne رسوِلِه
 عذَّبve   وgörmediğiniz  لَم تَروهاordular da جنُودا

azablandırdıواكَفَر الَِّذين  inkar edenleriذَِلكو  işte budurاءزج  
cezasıالْكَاِفِرين  Kâfirlerin 

26) Sonra Allah, Resulüne ve mü’minlere güven duygusu 
indirmiş; görmediğiniz ordular da indirmiş ve inkar edenleri 
azablandırdı. Kâfirlerin cezası işte budur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهشِّربي müjdelerمهبر  Rableriٍةمحِبر  bir rahmetِمنْه  onları 
katındanاٍنوِرضو  hoşnutlukنَّاٍتجو  cennetler ileملَه  
bulunanاِفيه  orada نَِعيم nimetlerِقيمم  kalıcı 

21) Rableri onları katından bir rahmet, hoşnutluk, orada 
kalıcı nimetler bulunan cennetler ile müjdeler. 

خَاِلِدين kalıcıdırlarاِفيه  Oradaادَأب  ebedi olarakِإن  Şüphesiz 
اللَّه Allahهِعنْد  katında olandırرَأج  mükâfatِظيمع  büyük 

22) Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Şüphesiz Allah, büyük 
mükâfat katında olandır. 

  آباءكُمedinmeyin  لَا تَتَِّخذُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
babalarınızıو  ve انَكُمِإخْو kardeşleriniziاءِليَأو  velilerِإن  eğer 

  الِْإيماِنkarşı  علَىküfrü  الْكُفْرsevip-tercih ediyorlarsa استَحبوا
imanaنمو  kimملَّهتَوي  onları veli edinirseِمنْكُم  Sizdenلَِئكفَُأو  

işte ta kendileridirمه  bunlarونالظَّاِلم  zalimlerin 
23) Ey iman edenler, eğer imana karşı küfrü sevip-tercih 
ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. 
Sizden kim onları veli edinirse; işte bunlar zalimlerin ta 
kendileridir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, kutsal Kabe'yi ancak Allah'a ve Âhiret gününe 
imân eden mü'minlerin imar edeceği, cami ve mescitlerin de aynı hükmün 
kapsamına girdiği açıklandı. Temelinde imân ve ihlâs bulunmayan 
amellerin Allah yanında hiçbir değer taşımayacağı hatırlatıldı. Sonra da 
imân edip Allah yolunda hicret edenlerin, Allah sözü daha yüce olsun 
diye savaşanların mükâfatlarının çok büyük olduğu ve asıl kurtuluşa 
erişenlerin de onlar bulunduğu açıklandı. 

 oğullarınız  وَأبنَاُؤكُمbabalarınız  كَان آباُؤكُمEğer  ِإنDe ki قُْل
انُكُمِإخْوو kardeşlerinizكُماجوَأزو  eşlerinizتُكُمِشيرعو  aşiretiniz 
  تَخْشَونticaret  وِتجارةkazandığınızٌ رفْتُموها اقْتmallarَ وَأمواٌل

korktuğunuzاهادكَس  durgunluğa uğramasındanو  ve اِكنسم 
meskenlerانَهوضتَر  hoşunuza gidenبَأح  daha sevimli ise 

كُمِإلَي sizlereاللَِّه ِمن  Allah’tanوِلِهسرو  Resulündenو  ve اٍدِجه 
cihad etmektenِبيِلِهِفي س  O’nun yolundaواصبفَتَر  o halde 

bekleyedurunتَّىح  kadarْأِتيي  emri gelinceyeاللَّه  Allah’ın 
اللَّهِرِه وِبَأم Allahلَا  erdirmezِديهي  hidayeteمالْقَو  topluluğunu 
الْفَاِسِقين fasıklar 

24) De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, 
eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, durgunluğa 
uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden 
meskenler, sizlere Allah’tan, Resulünden ve O’nun yolunda 
cihad etmekten daha sevimli ise, o halde Allah’ın emri 
gelinceye kadar bekleyedurun. Allah fasıklar topluluğunu 
hidayete erdirmez.” 
Hz.Ali bir kısım insanlara: Hicret etmeyecek misiniz? Resulullah (a.s.)'e 
katılmayacak mısınız? dedi. Onlar da: Biz kardeşlerimizle, soy sopumuzla 
birlikte oturacağız, dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak: "De ki: Eğer 
babalarınız..." ayetini indirdi.326 
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29) Kendilerine kitap verilmiş olanlardan, Allah’a ve ahiret 
gününe iman etmeyen, Allah’ın ve Resulünün haram 
kıldığını haram tanımayan ve hak dinini din olarak kabul 
etmeyenlerle küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle 
verinceye kadar savaşın. 

و Veْقَالَت  dedilerودهالْي  Yahudilerريزع  Uzeyrناب  oğludur 
  الْمِسيحHıristiyanlar da  النَّصارىdediler  وقَالَتAllah’ınْ اللَِّه

Mesihناب  oğludurاللَِّه  Allah’ınذَِلك  Buملُهقَو  onların 
sözleridir kiاِهِهمِبَأفْو  ağızlarındaاِهُئونضي  dolaşanَلقَو  

sözleridirالَِّذين  kimselerinواكَفَر  inkar edenُلقَب ِمن  bundan 
öncekiمقَاتَلَه  onları kahretsinاللَّه  Allahَأنَّى  Nasıl daْؤفَكُوني  

çevriliyorlar? 
30) Ve Yahudiler: “Uzeyr Allah’ın oğludur” dediler. 
Hıristiyanlar da: “Mesih Allah’ın oğludur” dediler. Bu, 
onların ağızlarında dolaşan sözleridir ki, bundan önceki 
inkar eden kimselerin sözleridir. Allah onları kahretsin. 
Nasıl da çevriliyorlar? 
(*)İslâmî kaynaklarda, Yahudilerce -henüz kendisi hayatta iken- Üzeyir'in 
Allah'ın oğlu olarak nitelenmesi konusunda başlıca iki rivayetle 
karşılaşılmaktadır. Bunlardan birine göre, önceleri Tevrat'a bağlı olan 
İsrâiloğulları, zamanla Tevrat'a göre yaşamayı terkeder olmuşlar, bunun 
sonucu olarak ilâhî bir ceza olmak üzere Tevrat hafızalardan silinmiş, 
onun muhafaza edildiği Tabut da (Ahid Sandığı) ellerinden alınmıştı. 
Buna çok üzülen Üzeyir, kendisine Tevrat'ı yeniden öğretmesi için Allah'a 
yalvarıyordu. Yine böyle bir dua esnasında Allah onun hafızasına Tevrat'ı 
tekrar yerleştirdi. Çok bilgili bir kimse olarak tanınan Üzeyir Tevrat'ı 
kavmine de öğretince onlar nezdinde daha bir itibar kazandı. Bazıları 
"Üzeyir Allah'ın oğludur" diyecek kadar ileri gittiler. 
Hıristiyanların Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu olarak nitelemeleri ise sadece 
Resûlullah döneminde karşılaşılan bir durum değildir. Hıristiyanlığın ilk 
dönemlerinden itibaren Hz. İsâ Allah'nın oğlu olarak kabul ediliyordu ve 
günümüzde de Hıristiyanlık'ta hâkim anlayış onun teslis inancının bîr 
öğesini oluşturduğu yönündedir. 

 رهبانَهمve   وOnlar bilginlerini  َأحبارهمedindiler اتَّخَذُوا
rahipleriniااببَأر  rablerوِند ِمن  bırakıpاللَِّه  Allah’ıو  ve ِسيحالْم 
Mesih’i deناب  oğluيرم م Meryemامو  bir şeyleواُأِمر  Oysa 

onlar emrolunmadılarِإلَّا  başkaوادبعِلي  ibadet etmektenاِإلَه  
ilahaااِحدو  tek olanلَا  yokturِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه  O’ndan 
انَهحبس O şeylerden yücedirامع  bunlarınشِْركُوني  şirk 

koştukları 
31) Onlar, Allah’ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rabler 
edindiler ve Meryem oğlu Mesih’i de... Oysa onlar, tek olan 
bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. 
O’ndan başka ilah yoktur. O, bunların şirk koştukları 
şeylerden yücedir.  
(*)Burada Yahudi ve Hıristiyanların Allah'ı bırakıp da insanları rab 
edinmeleri eleştirilmektedir. Yahudiler bakımından bu kimseler onların 
din bilginleridir. Hıristiyanlar bakımından ise bu kimseler onların rahipleri 
ve özellikle Hz. İsâ'dır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِحيمر اُهللا غَفُوراُء وشي نلَى مع ِد ذَِلكعب اُهللا ِمن وبتي ثُم
ربوا  يآاَيها الَِّذين اَمنوا ِانما الْمشِركُونَ نجس فَالَ يقْ(27)

 فولَةً فَسيع مِانْ ِخفْتذَا وه اِمِهمع دعب امرالْح ِجدسالْم
 ِكيمح ِليماَء ِانَّ اَهللا عِلِه ِانْ شفَض اُهللا ِمن ِنيكُمغقَاِتلُوا (28)ي 

ونَ ممرحالَ يِم اْالَِخِر ووالَ ِبالْيونَ ِباِهللا وِمنؤالَ ي الَِّذين مرا ح
 ابوا الِْكتاُوت الَِّذين ِمن قالْح ونَ ِدينِدينالَ يو ولُهسراُهللا و

 وقَالَِت (29)حتى يعطُوا الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ 
ريزع ودهِن الْي  اِهللا ذَِلك ناب ِسيحى الْمارصقَالَِت الناِهللا و ناب

قَو ملَهلُ قَاتقَب وا ِمنكَفَر لَ الَِّذيننَ قَواِهؤضي اِهِهمِباَفْو ملُه
 ِاتخذُوا اَحبارهم ورهبانهم اَربابا ِمن (30)اُهللا اَنى يؤفَكُونَ 

واِحدا دوِن اِهللا والْمِسيح ابن مريم وما اُِمروا ِاالَّ ِليعبدوا ِالَها 
  (31)الَ ِالَه ِاالَّ هو سبحانه عما يشِركُونَ 

ثُم Sonraتُوبي  tevbesiniاللَّه  Allahِدعب ِمن  ardındanذَِلك  
bununنلَى مع  kimseninشَاءي  dilediğiو  Şüphesiz اللَّه Allah 
غَفُور Ğafûr’durِحيمر  Rahîm’dir 

27) Sonra Allah, bunun ardından dilediği kimsenin 
tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir. 

  الْمشِْركُونancak  ِإنَّماiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
müşriklerسنَج  bir pisliktirوابقْرفَلَا ي  Onun için 

yaklaşmasınlarِجسالْم د artık Mescid-iامرالْح  Haram’aدعب  
sonraاِمِهمع  yıllarındanذَاه  buو  Veِإن  eğerِخفْتُم  korkarsanız 
  اللَّهzengin kılar  يغِْنيكُمkalmaktan فَسوفَ ihtiyaç içinde عيلَةً

Allahِلِهفَض ِمن  kendi fazlındanشَاء ِإن  dilerseِإن  Şüphesiz 
اللَّه Allahِليمع  Alîm’dirِكيمح  Hakîm’dir 

28) Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktir. Onun 
için bu yıllarından sonra artık Mescid-i Haram’a 
yaklaşmasınlar. Ve eğer ihtiyaç içinde kalmaktan 
korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi fazlından zengin kılar. 
Şüphesiz Allah Alîm’dir, Hakîm’dir. 
(*)Ayette müşrikler için yapılan niteleme, onlara yasaklanan bölge ve 
yasağın kimleri kapsadığı hakkında değişik yorumlar yapılmıştır, 
Putperestlerin "neces" (pis, kirli) olmaları, âlimlerin çoğunluğuna göre 
manevî anlamdadır. Müşrikler, başta Allah'a ortak koşma yönündeki 
inançları olmak üzere, Kabe'yi çıplak tavaf etme, murdar et yeme, 
babasının eşiyle evlenme gibi çirkin davranışları nedeniyle böyle 
nitelendirilmişlerdir. 

لَا  ve  وAllah’a  ِباللَِّهiman etmeyen  لَا يْؤِمنُون الَِّذينsavaşın قَاِتلُوا
 ما haram tanımayan  ولَا يحرمونahiret  الْآِخِرgününe ِبالْيوِم
مرح haram kıldığınıاللَّه  Allah’ınو  ve ولُهسر Resulününو  ve 

ِدينُونلَا ي din olarak kabul etmeyenlerleِدين  dinِّقالْح  hak ِمن 
الَِّذين Kendilerineُأوتُوا  verilmiş الِْكتَاب kitapتَّىح  kadarطُواعي  

verinceyeَةيالِْجز  cizyeyiٍدي نع  kendi elleriyleمهو  olanlardan 
وناِغرص küçük düşürülüp 
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 هورن ِتمى اُهللا ِاالَّ اَنْ يأْبيو اِهِهماِهللا ِباَفْو ورا نطِْفؤونَ اَنْ يِريدي
 هو الَِّذى اَرسلَ رسولَه ِبالْهدى (32)ولَو كَِره الْكَاِفرونَ 

كُونَ وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِر
 يآاَيها الَِّذين اَمنوا ِانَّ كَِثريا ِمن اْالَحباِر والرهباِن (33)

 الَِّذينِبيِل اِهللا وس نونَ عدصياِطِل واِس ِبالْبالَ النوأْكُلُونَ اَملَي
بشرهم يكِْنزونَ الذَّهب والِْفضةَ والَ ينِفقُونها ِفى سِبيِل اِهللا فَ

 يوم يحمى علَيها ِفى ناِر جهنم فَتكْوى ِبها (34)ِبعذَاٍب اَِليٍم 
ِجباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنزتم الَنفُِسكُم فَذُوقُوا 

 عشر  ِانَّ ِعدةَ الشهوِر ِعند اِهللا اثْنا(35)ما كُنتم تكِْنزونَ 
شهرا ِفى ِكتاِب اِهللا يوم خلَق السمواِت واْالَرض ِمنها اَربعةٌ 
حرم ذَِلك الدين الْقَيم فَالَ تظِْلموا ِفيِهن اَنفُسكُم وقَاِتلُوا 

 مع الْمشِرِكني كَافَّةً كَما يقَاِتلُونكُم كَافَّةً واعلَموا اَنَّ اَهللا
 ِقنيت(36)الْم  

ِإن Gerçek şu kiَةِعد  sayısıوِرالشُّه  aylarınِعنْد  katındaاللَِّه  
Allahاثْنَا  ikiشَرع  onارشَه  aydırِفي ِكتَاِب  kitabındaاللَِّه  

Allah’ınموي  gündenَخَلَق  yarattığıاِتاومالس  gökleriو  ve 
ضالَْأر yeri اِمنْه Bunlardanٌةعبَأر  dördüمرح  haramdırذَِلك  
İşte ينالد din budurمالْقَي  dosdoğru olanوافَلَا تَظِْلم  Öyleyse 

zulmetmeyinِفيِهن  bunlardaكُمَأنْفُس  kendinizeو  ve قَاِتلُوا siz de 
savaşın شِْرِكينالْم müşriklerleًكَافَّة  toplucaاكَم  gibiقَاِتلُونَكُمي  

sizlerle savaşmasıًكَافَّة  toplucaو  Veوالَماع  bilin kiَأن  
kuşkusuzاللَّه  Allahعم  beraberdirتَِّقينالْم  muttakilerle 

36) Gerçek şu ki, Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri 
yarattığı günden beri Allah’ın kitabında on iki aydır. 
Bunlardan dördü haramdır. İşte dosdoğru olan din budur. 
Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle 
topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın. 
Ve bilin ki kuşkusuz Allah muttakilerle beraberdir. 
(*)Hz. İbrahim ve İsmail'in şeriatındakine uygun olarak Câhiliye dönemi 
Arapları da yılın dört ayım kutsal sayarlar, bu inanışa saygının bir işareti 
olarak savaştan ve her türlü saldırıdan kaçınırlardı. Zilkade, zilhicce, 
muharrem ve recebden oluşan bu aylar haram aylar (el-eşhuru'l-hurum) 
diye anılırdı. Bununla birlikte bazı kabileler bu dört aya bir dört daha 
ekleyerek sekiz ayı haram sayarken, diğer bazıları aylar arasında faik 
gözetmiyordu. Aynı şekilde, belirli kabileler arasında yaşayan Hıristiyanlar 
da haram ayların saygınlığını kabul etmiyorlardı. Bu anlayışı 
benimseyenlerin haram aylarla ilgili bir taahhütleri olmadığından, diğer 
kabileler onlara karşı dikkatli davranmak zorundaydı. Her türlü çatışmanın 
haram sayıldığı bu aylarda meydana gelen savaşlara, dinî yasaklar 
çiğnendiği için "ficâr savaşları" denmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ونِريدي istiyorlarطِْفُئواي َأن  söndürmekنُور  nurunuاللَِّه  
Allah’ınاِهِهمِبَأفْو  ağızlarıylaىْأبيو  Oysa istemiyorاللَّه  Allahِإلَّا  

başkasınıِتمي َأن  tamamlamaktanهنُور  kendi nurunuلَوو  de 
كَِره istemeseونالْكَاِفر  kâfirler 

32) Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa 
kâfirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan 
başkasını istemiyor.  

وه O’durَلسالَِّذي َأر  gönderenولَهسر  Resulünüىدِبالْه  
hidayetleو  ve ِديِن din ileِّقالْح  hakهظِْهرِلي  o üstün kılmak 

içinيِنلَى الدع  diniكُلِِّه  bütünكَِره لَوو  istemese deشِْركُونالْم  
Müşrikler 

33) Müşrikler istemese de o dinini üstün kılmak için 
Resulünü hidayetle ve hak din ile gönderen O’dur. 
(*)Bu âyette, herkesin kolayca tasavvur edebileceği bir benzetmeden 
yararlanılarak inkarcıların bir üfleme ile ilâhî ışığı söndürme arzusu içinde 
oldukları, ama Allah Teâlâ'nın buna müsaade etmeyeceği ve bu ışığı 
tamamlayacağı ifade edilmektedir. Bunu İslâm meşalesinin eninde 
sonunda herkesi aydınlatacağı şeklinde anlamak mümkündür. Nitekim 
tarihin her döneminde peygamberlerin getirdiği vahyin parıltısından 
rahatsız olup onlara inananları bîr kaşık suda boğma istek ve çabası içinde 
olanlar görülmüştür. Fakat bu ışık, bu tür esintiler karsısında bazı 
dalgalanmalara ve zafiyetlere mâruz kalsa bile asla söndürülememiştir; 
insanlığın günümüzde ulaştığı nokta da, tevhıd inancına dayalı olan bu 
mesajın gitgide daha bir yaygınlık kazandığını, ilgiyle karşılandığını ve kısa 
bir süre içinde bu aydınlığın bütün beşeriyeti kuşatacağım göstermektedir. 

ايهاَأي Eyالَِّذين  edenlerنُواآم  imanِإن  doğrusuاكَِثير  çoğu ِمن 
 yerler لَيْأكُلُونrahiplerden  الرهباِن ve  وbilginlerden الَْأحباِر
 يصدونve   وhaksızlıkla  ِبالْباِطِلinsanların  النَّاِسmallarını َأمواَل

alıkoyarlarس نِبيِل ع yolundanاللَِّه  Allah’ınونكِْنزي الَِّذينو  
biriktirip deبالذَّه  Altınıو  ve َةالِْفض gümüşüانِفقُونَهلَا يو  

harcamayanlarِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  Allahمهشِّرفَب  Onlara 
müjdeleذَاٍبِبع  bir azabıَأِليٍم  acı 

34) Ey iman edenler, doğrusu bilginlerden ve rahiplerden 
çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah’ın 
yolundan alıkoyarlar. Altını ve gümüşü biriktirip de Allah 
yolunda harcamayanlar... Onlara acı bir azabı müjdele. 
Bu ayet, "Ey iman edenler! Şüphesiz hahamlardan ve rahiblerden bir 
çoğu..." ayeti, Kitap Ehli içinden halktan rüşvet alan din bilginleri ve ra-
hipler hakkında nazil olmuştur.327 

موي günىمحي  kızdırılacağıاهلَيع  Bunların üzerlerininِفي نَاِر  
ateşindeنَّمهج  cehennemىفَتُكْو  dağlanacak اِبه bunlarla 
مهاهِجب alınlarıمهنُوبجو  böğürleriو  ve مهورظُه sırtlarıذَاه  İşte 

buتُما كَنَزم  sakladıklarınız!ِلَأنفُِسكُم  kendiniz içinفَذُوقُوا  tadın 
ا كُنتُمم Öyleyseونتَكِْنز  topladıklarınızı 

35) Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı 
gün, onların, alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla 
dağlanacak. “İşte bu, kendiniz için sakladıklarınız. Öyleyse 
topladıklarınızı tadın.” 
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38) Ey iman edenler! Size ne oldu ki: “Size Allah yolunda 
savaşa çıkın.” denildiği zaman ağırlaşıp yere çakıldınız? 
Ahirete karşılık dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat 
dünya hayatının faydası ahirete göre pek azdır. 
Allah'ın Resûlü (a.s) Taif ve Huneyn seferinden döndükten sonra Medine-
i Münevvere'de kısa bir ikametin ardından hicretin dokuzuncu senesi 
Receb ayında Rumlarla savaşmak üzere cihad ile emrolundu ve seferberlik 
ilân etti. Ancak zaman gazveye gitmek için en uygunsuz zamandı: Ülkede 
kıtlık ve kuraklık vardı, sıcaklar çok şiddetliydi; hurma ve meyveler 
olgunlaşmıştı ve insanlara gölgenin hoş geldiği bir mevsimdi. Bir de 
gidilecek mesafe çok uzak, üzerlerine gidilecek düşmanlar çok kalabalıktı. 
Dolayısıyla gazveye çıkmak insanların gözlerinde büyüdü, gölgede, 
evlerinde, çoluk çocuklarıyla kalmak daha sevimli, savaşa çıkmak da zor 
geldi. Allah Tealâ, insanların savaşa çıkmada ağır davrandıklarını bilince 
işte bu âyet-i kerimeyi indirdi.173 

 bir  عذَاباsizi azaplandırır  يعذِّبكُمEğer çıkmazsanız تَنِفروا ِإلَّا
azaplaاَأِليم  can yakıcıِدْلتَبسيو  Yerinize getirirامقَو  bir kavmi 
كُمرغَي başkaو  ve وهرلَا تَض zarar veremezsinizًئاشَي  siz O’na 
hiçbirو  Şüphesiz اللَّه Allahِّلَى كُلع  herٍءشَي  şeyeقَِدير  gücü 

yetendir 
39) Eğer çıkmazsanız sizi can yakıcı bir azapla azaplandırır. 
Yerinize başka bir kavmi getirir ve siz O’na hiçbir zarar 
veremezsiniz. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. 

 yardım  نَصرEğer  فَقَدsiz ona yardım etmezseniz صروهِإلَّا تَن
etmiştirه  onaاللَّه  Allahِْإذ  Haniهجَأخْر  onu çıkardıklarında 

 ikincisinden  اثْنَيِنO ikinin  ثَاِنيinkar edenler الَِّذين كَفَروا
ibarettiِْإذ  O zamanامه  onlarِفي الْغَاِر  mağaradaydılarِْإذ  O 

vakitقُوُلي  Diyorduاِحِبِهِلص  arkadaşınaنزلَا تَح  Tasalanmaِإن  
hiç şüphe yok kiاللَّه  Allahنَاعم  bizimle beraberdirَلفََأنز  

Böylece indirmiştiاللَّه  Allahِكينَتَهس  duygusunuِهلَيع  ona 
güvenlikهدَأيو  Onu desteklemişنُوٍدِبج  ordularlaاهوتَر لَم  sizin 

göremediğinizَلعجو  kılmıştır َةكَِلم sözünüالَِّذين  edenlerin 
 O  ِهيAllah’ın  اللَِّهkelimesi ise  وكَِلمةalçakُ  السفْلَىinkar كَفَروا
  حِكيمAzîz’dir ز عِزيAllah اللَّهŞüphesiz  وen yüce olandır  الْعلْيا

Hakîm’dir 
40) Eğer siz ona yardım etmezseniz, Allah ona yardım 
etmiştir. Hani inkar edenler onu çıkardıklarında O, ikinin 
ikincisinden ibaretti. O zaman onlar mağaradaydılar. O 
vakit arkadaşına: “Tasalanma, hiç şüphe yok ki Allah 
bizimle beraberdir” diyordu. Böylece Allah ona güvenlik 
duygusunu indirmişti. Onu sizin göremediğiniz ordularla 
desteklemiş, inkar edenlerin sözünü alçak kılmıştır. Allah’ın 
kelimesi ise, O, en yüce olandır. Şüphesiz Allah Azîz’dir, 
Hakîm’dir. 
Kureyşliler müslümanların Medine'ye gittiklerini görünce, bu artık 
tahammül olunamayacak kadar büyük bir kötülüktür dediler, bunun için 
de Resûlullah (a.s)'ı öldürmeye karar verdiler. Geceleyin evinin etrafını 
sardılar ve çıktığı takdirde onu öldürmek kastıyla gece boyunca evinin 
kapısını gözetleyip durdular. Peygamber (a.s) da Ali b. Ebi Talib (r.a)'e 
yatağında uyumasını emretti, yüce Allah'a da izini görmemeleri için dua 
etti. Allah gözlerini bağladı ve uykunun onları bürümüş olduğu bir halde 
iken evden dışarı çıktı. Başlarına toprak saçıp ayrılıp gitti. Sabah 
olduğunda Ali (r.a) yanlarına çıktı, evde hiç kimsenin bulunmadığını 
onlara bildirdi. Böylelikle Resûlullah (a.s)'ın geçip kurtulmuş olduğunu 
öğrenmiş oldular.174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كَفَر لُّ ِبِه الَِّذينضةٌ ِفى الْكُفِْر يادِسئُ ِزيا النما ِانامع هِحلُّونوا ي
ويحرمونه عاما ِليواِطؤا ِعدةَ ما حرم اُهللا فَيِحلُّوا ما حرم اُهللا 

 الْكَاِفِرين مِدى الْقَوهاُهللا الَ يو اِلِهمموُء اَعس ملَه ني(37)ز 
كُم انِفروا ِفى سِبيِل اِهللا يآاَيها الَِّذين اَمنوا ما لَكُم ِاذَا ِقيلَ لَ

اثَّاقَلْتم ِالَى اْالَرِض اَرِضيتم ِبالْحيوِة الدنيا ِمن اْالَِخرِة فَما 
 ِاالَّ تنِفروا (38)متاع الْحيوِة الدنيا ِفى اْالَِخرِة ِاالَّ قَِليلٌ 

ِدلْ قَوبتسيا وا اَِليمذَابع كُمذِّبعئًا ييش وهرضالَ تو كُمرا غَيم
 ٍء قَِديرىلَى كُلِّ شاُهللا عاُهللا ِاذْ (39)و هرصن فَقَد وهرصنِاالَّ ت 

اَخرجه الَِّذين كَفَروا ثَاِنى اثْنيِن ِاذْ هما ِفى الْغاِر ِاذْ يقُولُ 
 فَاَنزلَ اُهللا سِكينته علَيِه واَيده ِلصاِحِبِه الَ تحزنْ ِانَّ اَهللا معنا

ِبجنوٍد لَم تروها وجعلَ كَِلمةَ الَِّذين كَفَروا السفْلَى وكَِلمةُ اِهللا 
 ِكيمح ِزيزاُهللا عا ولْيالْع (40)ِهى  

 küfürde ِر ِفي الْكُفbir artıştırْ  ِزيادةErtelemekٌ  النَِّسيءancak ِإنَّما
  يِحلُّونَهİnkar  كَفَرواedenler  الَِّذينbununla  ِبِهsaptırılır يضلُّ

onu helâlاامع  bir yılونَهمرحيو  haram kılıyorlar اامع bir yıl 
  حرمBöylelikle  ماsayı bakımından  ِعدةuymak içinَ ِليواِطُئوا

haram kıldığınıَّالل ه Allah’ınِحلُّوافَي  helâl kılmış oluyorlar ام 
مرح haram kıldığınaاللَّه  Allah’ınنيز  süslü gösterilmiştirملَه  

kendilerineوءس  kötülüğüاِلِهممَأع  Yaptıklarınınاللَّهو  Allah لَا 
  الْكَاِفِرينtopluluğunu  الْقَومasla hidayete erdirmez يهِدي

kâfirler 
37) Ertelemek ancak küfürde bir artıştır. İnkar edenler 
bununla saptırılır. Allah’ın haram kıldığına sayı 
bakımından uymak için, onu bir yıl helâl, bir yıl haram 
kılıyorlar. Böylelikle Allah’ın haram kıldığını helâl kılmış 
oluyorlar. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine süslü 
gösterilmiştir. Allah, kâfirler topluluğunu asla hidayete 
erdirmez.  
İbni Cerir et-Taberî'nin Ebû Malik'ten tahric ettiğine göre, Araplar yılı on 
üç aya bölüyorlardı. Muharremi Safer yapıyor, onda haram olan şeyleri 
helâl sayıyorlardı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ayetini indirdi.328 

  ِإذَاSize  لَكُمne oldu ki  ماiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
zamanِقيَل  denildiğiلَكُم  Sizeواانِفر  savaşa çıkınِبيِلِفي س  

yolundaاللَِّه  Allahاثَّاقَلْتُم  ağırlaşıp çakıldınız?ِضِإلَى الَْأر  yere 
ِضيتُمَأر mı razı oldunuz? اِةيِبالْح  hayatınaانْيالد  dünya ِمن 
 hayatının  الْحياِةfaydası  متَاعFakat  فَماAhirete karşılık الْآِخرِة
 pek azdır  ِإلَّا قَِليٌلahirete göre  ِفي الْآِخرِةdünya الدنْيا
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اَمواِلكُم واَنفُِسكُم ِفى سِبيِل اِهللا ِانِفروا ِخفَافًا وِثقَاالً وجاِهدوا ِب
 لَو كَانَ عرضا قَِريبا (41)ذَِلكُم خير لَكُم ِانْ كُنتم تعلَمونَ 

وسفَرا قَاِصدا الَتبعوك ولَِكن بعدت علَيِهم الشقَّةُ وسيحِلفُونَ 
 معكُم يهِلكُونَ اَنفُسهم واُهللا يعلَم ِباِهللا لَِو استطَعنا لَخرجنا

 عفَا اُهللا عنك ِلم اَِذنت لَهم حتى يتبين (42)ِانهم لَكَاِذبونَ 
 الْكَاِذِبني لَمعتقُوا ودص الَِّذين (43)لَك الَِّذين كأِْذنتسالَ ي 

الَِخِر اَنْ يجاِهدوا ِباَمواِلِهم واَنفُِسِهم واُهللا يؤِمنونَ ِباِهللا والْيوِم اْ
 ِقنيتِبالْم ِليمونَ ِباِهللا (44)عِمنؤالَ ي الَِّذين كأِْذنتسا يمِان 

 مهقُلُوب تابتارِم اْالَِخِر ووالْيونَ  وددرتي ِبِهميِفى ر م(45)فَه 
ا الْخروج الَعدوا لَه عدةً ولَِكن كَِره اُهللا انِبعاثَهم ولَو اَرادو

 الْقَاِعِدين عوا مدِقيلَ اقْعو مطَه(46)فَثَب وا ِفيكُمجرخ لَو 
ماَزادوكُم ِاالَّ خباَالً والَ اَوضعوا ِخالَلَكُم يبغونكُم الِْفتنةَ 

  (47)نَ لَهم واُهللا عِليم ِبالظَّاِلِمني وِفيكُم سماعو
لَوو Eğerواادَأر  isteselerdiوجالْخُر  çıkmakوادلََأع  yaparlardıلَه  

elbette bunun içinًةدع  bir hazırlıkلَِكنو  Ancakكَِره  çirkin 
gördü deاللَّه  Allahماثَهانِْبع  gönderilmeleriniَفَث مطَهب ayaklarını 

doladıو  veِقيَل  denildiواداقْع  oturunعم  beraberالْقَاِعِدين  
Oturanlarla 

46) Eğer çıkmak isteselerdi elbette bunun için bir hazırlık 
yaparlardı. Ancak Allah, gönderilmelerini çirkin gördü de 
ayaklarını doladı ve: “Oturanlarla beraber oturun” denildi. 
(*)Yukarıda geçen âyetler, Tebûk seferi konu edinildi. İslâm'ın şan ve 
şerefini, güç ve itibarını dünyaya tanıtacak bu seferin önemi üzerinde 
duruldu. Mü'minleri münafıklardan ciddi şekilde ayırt edecek bir kıstas 
anlamı taşıdığına işaretler yapıldı. Sonra da ikiyüzlü dönek bozguncuların 
Tebûk seferine katılmamalarının İslâm için hayırlı olduğu belirtilerek 
ancak dosdoğru imân etmiş bir orduyla savaşa çtkılabileceği hususuna 
parmak basılarak, mü'minlere en sağlam ölçü verilmiş oldu.   

لَو Eğerواجخَر  çıksalardıِفيكُم  sizinle birlikteوادا زم  
artırmaktan كُم sizdeِإلَّا  başka bir şey yapmazlarالًاخَب  şerو  

ve واعضلََأو fesadıِخلَالَكُم  çaba yürütürlerdiغُونَكُمبي  sokmak 
üzere içinizdeَالِْفتْنَة  aranıza mutlaka fitneِفيكُمو  İçinizde 

وناعمس haber taşıyanlar vardırملَه  onlaraو  Veاللَّه  Allahِليمع  
bilirِبالظَّاِلِمين  zulmedenleri 

47) Eğer sizinle birlikte çıksalardı sizde şer ve fesadı 
artırmaktan başka bir şey yapmazlar, aranıza mutlaka fitne 
sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara 
haber taşıyanlar vardır. Ve Allah zulmedenleri bilir. 
İbn İshak'tan rivayete göre Hz. Peygamber (a.s)'den, Tebük Gazvesine 
çıkmamak için mazeret bildirerek izin isteyenler şerefli kimselerdendiler, 
Abdullah ibn Übeyy ibn Selûl ve Cedd ibn Kays da onlardan olup 
kavimleri içinde şerefli kimselerdi.175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وAğırlıklı ِثقَالًا ve  وağırlıksız olarak  ِخفَافًاsavaşa çıkın انِفروا
ve وااِهدج cihad edinاِلكُموِبَأم  mallarınızlaو  ve َأنفُِسكُم 

canlarınızlaِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  Allahذَِلكُم  Eğerرخَي  daha 
hayırlıdırلَكُم  içinكُنتُم ِإن  bu sizinونلَمتَع  bilirseniz 

41) Ağırlıklı ve ağırlıksız olarak savaşa çıkın ve Allah 
yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edin. Eğer 
bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. 
Said b. el-Müseyyeb gözlerinden birisi kör olduğu halde gazaya çıktı. 
Kendisine: Sen hastasın denilince, o da şöyle cevap vermişti: Allah 
ağırlıklı olanın da ağırlıksız olanın da savaşa çıkmasını istedi. Savaşmak 
imkânını bulamasam dahi, müslümanların sayısını artırırım, geride 
bırakacakları eşyalarını korurum.329 

لَو Eğerاضرع كَان  bir menfaatاقَِريب  yakınافَرسو  bir sefer 
olsaydıاقَاِصد  orta yolluوكعلَاتَّب  onlar mutlaka seni izlerlerdi 
لَِكنو Fakat bu kadarْتدعب  uzunِهملَيع  onlara bir mesafeyi 
  ِباللَِّهyemin edeceklerdir حِلفُون وسيkatetmek ağır geldi الشُّقَّةُ

muhakkak Allah adınaلَو  yetseydiنَاتَطَعاس  Gücümüzنَاجلَخَر  
seninle çıkardıkكُمعم  birlikteِلكُونهي  helaka sürüklüyorlar 

مهَأنفُس Kendileriniاللَّهو  Allahلَمعي  biliyorمِإنَّه  Onların 
muhakkakونلَكَاِذب  yalancı olduklarını 

42) Eğer yakın bir menfaat, orta yollu bir sefer olsaydı, 
onlar mutlaka seni izlerlerdi. Fakat bu kadar uzun bir 
mesafeyi katetmek onlara ağır geldi. “Gücümüz yetseydi 
muhakkak seninle birlikte çıkardık.” diye Allah adına 
yemin edeceklerdir. Kendilerini helaka sürüklüyorlar. 
Onların muhakkak yalancı olduklarını Allah biliyor. 

  لَهمizin verdin?  َأِذنتniçinَ  ِلمseni  عنْكAllah  اللَّهaffetsin عفَا
onlaraتَّىح  kadarنيتَبي  açıkça belli oluncayaلَك  sanaَّال  ِذين
  الْكَاِذِبينöğreninceye تَعلَمve   وdoğru söyleyenler صدقُوا

yalancıları da 
43) Allah seni affetsin; doğru söyleyenler sana açıkça belli 
oluncaya ve yalancıları da öğreninceye kadar niçin onlara 
izin verdin? 

تَْأِذنُكسلَا ي senden izin istemezlerالَِّذين  edenlerْؤِمنُوني  iman 
 cihad  َأن يجاِهدواahiret  الْآِخِرgününe الْيوِم ve  وAllah’a ِباللَِّه

etmektenاِلِهموِبَأم  mallarıylaو  ve َأنفُِسِهم canlarıylaاللَّهو  
Şüphesiz Allahِليمع  en iyi bilendirتَِّقينِبالْم  muttakileri 

44) Allah’a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve 
canlarıyla cihad etmekten senden izin istemezler. Şüphesiz 
Allah muttakileri en iyi bilendir. 

 لَا kimseler  الَِّذينSenden izin isterler  يستَْأِذنُكyalnızca ِإنَّما
ْؤِمنُوني iman etmeyenِباللَِّه  Allah’aو  ve ِموالْي gününeالْآِخِر  
ahiretْتتَابارو  şüpheye düşüp deمهقُلُوب  kalpleriمفَه  kendileri 

ِبِهميِفي ر şüphelerinin içindeونددتَري  bocalayıp duran 
45) Senden, yalnızca Allah’a ve ahiret gününe iman 
etmeyen, kalpleri şüpheye düşüp de kendileri şüphelerinin 
içinde bocalayıp duran kimseler izin isterler. 
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  ما كَتَبbaşkası  ِإلَّاasla bize isabet etmez  لَن يِصيبنَاDe ki قُْل
yazdığındanاللَّه  Allah’ınلَنَا  bizim içinوه  Oلَانَاوم  bizim 
mevlamızdırلَى اللَِّهعو  yalnızca Allah’aكَّْلتَوفَلْي  tevekkül 
etmelidirlerْؤِمنُونالْم  Onun için mü’minler 

51) De ki: “Allah’ın bizim için yazdığından başkası asla bize 
isabet etmez. O, bizim mevlamızdır. Onun için mü’minler 
yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.” 

  ِإلَّاBizim için  ِبنَا?bekliyorsunuz  تَتَربصونmı  هْلDe ki قُْل
dışında başkasınıىدِإح  birininِنينَيسالْح  iki güzellikten و Ve 

ننَح biz deِبكُم صبنَتَر  bekliyoruzكُمِصيبي َأن  dokunduracağını 
اللَّه Allah’ınذَاٍبِبع  size bir azapِعنِْدِه ِمن  kendi katındanَأو  

veyaِدينَاِبَأي  bizim elimizleواصبفَتَر  Öyleyse siz bekleyedurun 
  متَربصونsizinle beraber  معكُمmuhakkak biz de ِإنَّا

bekleyenleriz 
52) De ki: “Bizim için iki güzellikten birinin dışında 
başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz de, Allah’ın ya kendi 
katından veya bizim elimizle size bir azap dokunduracağını 
bekliyoruz. Öyleyse siz bekleyedurun; muhakkak biz de 
sizinle beraber bekleyenleriz.” 

  كَرهاveya  َأوİsteyerek  طَوعاinfak edin  َأنِفقُواDe ki قُْل
istemeyerekَلتَقَبي لَن  asla kabul olunmayacaktırِمنْكُم  sizden 

ِإنَّكُم Çünkü sizكُنتُم  oldunuzامقَو  topluluğuفَاِسِقين  bir fasıklar 
53) De ki: “İsteyerek veya istemeyerek infak edin; sizden 
asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz bir fasıklar topluluğu 
oldunuz.” 
Enes (r.a)'dan da şöyle dediği rivayet edilmiştir Resûlullah (a.s) buyurdu 
ki: "Şüphesiz Allah hiçbir mü'mine (mükâfatı eksik verilmek suretiyle) bir 
iyiliğinde dahi zulmetmez. Dünyada da onun karşılığı ona verilir. Ahirette 
de ondan dolayı ona mükâfat verilir. Kâfire gelince o, dünyada Allah için 
yapmış olduğu İyilikler karşılığında ona yemek yedirilir (ihsanda 
bulunulur). Nihayet âhirete gittiğinde, onun karşılığını görebileceği 
herhangi bir iyiliği kalmamış olur." İşte bu, (bu hususta) açık bir nasstır.176 

و Veام  şeyمهنَعم  engelleyenَلتُقْب َأن  kabulünüمِمنْه  
kendilerindenمنَفَقَاتُه  infak ettiklerininِإلَّا  ancakمَأنَّه  onların 

  ولَا يْأتُونResulünü ِبرسوِلِه ve  وAllah’ı  ِباللَِّهtanımamaları كَفَروا
gelmeleriَلَاةالص  namazaِإلَّا  ancakالَىكُس مهو  isteksizceو  ve  لَا

نِفقُوني infak etmeleridirمهِإلَّا و  onlarınونكَاِره  hoşlarına 
gitmiyorken 

54) Ve infak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen 
şey, onların Allah’ı ve Resulünü tanımamaları, namaza 
ancak isteksizce gelmeleri ve onların hoşlarına gitmiyorken 
infak etmeleridir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, münafıkların içyüzünü açığa vuran, karakterlerini ve 
renklerini belli eden ilâhî denemelerden söz edildi. Sonra da ilâhî takdîre 
rıza göstermenin lüzumu üzerinde duruldu. Sağlam bir imân ve iyi niyetle 
savaşa katılan mü'minlere iki iyilikten birinin mutlaka verileceği açıklandı. 
Allah yanında ancak imân temeli üzerinde gelişen amellerin makbul 
tutulacağı belirtilerek Hakk'ı inkâr edenlerin hiçbir iyilik ve yararlı işlerinin 
âhiretîe bir değer taşımıyacağına dikkatler çekildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قاَء الْحى جتح وراْالُم وا لَكقَلَّبلُ وقَب ةَ ِمننا الِْفتوغتلَقَِد اب
م من يقُولُ ائْذَنْ ِلى  وِمنه(48)وظَهر اَمر اِهللا وهم كَاِرهونَ 

 ِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِرينلَم منهِانَّ جقَطُوا وِة سنى اَالَ ِفى الِْفتفِْتنالَ تو
(49) قُولُوا قَدةٌ يِصيبم كِصبِانْ تو مهؤسةٌ تنسح كِصبِانْ ت 

مها ولَّووتيلُ وقَب ا ِمننرا اَمذْنونَ اَخا (50) فَِرحنِصيبي قُلْ لَن 
ِاالَّ ما كَتب اُهللا لَنا هو مولَينا وعلَى اِهللا فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ 

(51) صبرتن نحنِن ويينسى الْحدآ ِاالَّ ِاحونَ ِبنصربلْ تقُلْ ه 
ذَاٍب ِمناُهللا ِبع كُمِصيباَنْ ي ا ِبكُموا ِانصبرا فَتِدينِباَي ِدِه اَوِعن 

 قُلْ اَنِفقُوا طَوعا اَو كَرها لَن يتقَبلَ (52)معكُم متربصونَ 
 ا فَاِسِقنيمقَو متكُن كُمِان كُملَ (53)ِمنقْباَنْ ت مهعنا ممو 

 مهِاالَّ اَن مهفَقَاتن مهلَوةَ ِمنونَ الصأْتالَ يوِلِه وسِبروا ِباِهللا وكَفَر
  (54)ِاالَّ وهم كُسالَى والَ ينِفقُونَ ِاالَّ وهم كَاِرهونَ 

لَقَد Andolsun kiاتَغَواب  onlar aramışlarَالِْفتْنَة  fitneُلقَب ِمن  
bundan önce deواقَلَّبو  çevirmişlerdiلَك  sana karşı daورالُْأم  

birtakım işlerتَّىح  Nihayetاءج  geldiُّقالْح  hakو  ve رظَه 
üstün geldiرَأم  emriاللَِّه  Allah’ınمهو  onlarونكَاِره  

istemedikleri halde 
48) Andolsun ki onlar bundan önce de fitne aramışlar, sana 
karşı da birtakım işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve 
onlar istemedikleri halde Allah’ın emri üstün geldi. 

و Ve مِمنْه onlardanنم  bir kısmıقُوُلي  derlerِلي اْئذَن  Bana 
izin verلَا تَفِْتنِّيو  beni fitneye düşürmeَألَا  Bilin ki onlar ِفي 

 Hiç  وِإنortasına düşmüşlerdir  سقَطُواzaten fitnenin الِْفتْنَِة
şüphesizنَّمهج  cehennemٌِحيطَةلَم  mutlaka çepeçevre 

kuşatıcıdırِبالْكَاِفِرين  kâfirleri 
49) Ve onlardan bir kısmı: “Bana izin ver, beni fitneye 
düşürme!” derler. Bilin ki onlar zaten fitnenin ortasına 
düşmüşlerdir. Hiç şüphesiz cehennem, kâfirleri mutlaka 
çepeçevre kuşatıcıdır. 
Resulullah (a.s.), Ced b. Kays'a: "Ey Ced! Bizanslılarla mücahedeye ne 
dersin?" buyurdu. Münafıkların önde gelenlerinden olan Ced: "Bana izin 
verir misin, ya Resulullah! Ben kadınları seven bir adamım. Eğer Bizans 
kadınlarını görürsem, fitneye düşeceğimden korkuyorum" dedi. 
Resulullah (a.s.) de ondan yüz çevirerek: "Sana izin verdim" buyurdu. 
Bunun üzerine bu ayet nazil oldu.330 

ِإن Eğerكتُِصب  sana isabet ederseٌنَةسح  iyilikمْؤهتَس  bu onları 
fenalaştırırو  veِإن  eğerكتُِصب  isabet edince iseٌةِصيبم  bir 

musibetقُولُواي  derlerقَد  Kuşkusuzَأخَذْنَا  biz almıştıkنَارَأم  
tedbirimiziُلقَب ِمن  öncedenو  ve لَّواتَوي dönüp giderlerمهو  

onlarونفَِرح  sevinç içerisinde 
50) Eğer sana iyilik isabet ederse, bu onları fenalaştırır ve 
eğer bir musibet isabet edince ise: “Kuşkusuz biz önceden 
tedbirimizi almıştık” derler ve onlar sevinç içerisinde 
dönüp giderler.  
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فَالَ تعِجبك اَموالُهم والَ اَوالَدهم ِانما يِريد اُهللا ِليعذِّبهم ِبها ِفى 
 قهزتا وينوِة الديونَ الْحكَاِفر مهو مهفُسِلفُونَ (55)اَنحيو 

 لَو (56)ِباِهللا ِانهم لَِمنكُم وما هم ِمنكُم ولَِكنهم قَوم يفْرقُونَ 
يِجدونَ ملْجأً اَو مغاراٍت اَو مدخالً لَولَّوا ِالَيِه وهم يجمحونَ 

ِمزك ِفى الصدقَاِت فَِانْ اُعطُوا ِمنها رضوا  وِمنهم من يلْ(57)
 ولَو اَنهم رضوا (58)وِانْ لَم يعطَوا ِمنها ِاذَا هم يسخطُونَ 

ما اَتيهم اُهللا ورسولُه وقَالُوا حسبنا اُهللا سيؤِتينا اُهللا ِمن فَضِلِه 
 ِانما الصدقَات ِللْفُقَراِء (59) راِغبونَ ورسولُه ِانا ِالَى اِهللا

والْمساِكِني والْعاِمِلني علَيها والْمؤلَّفَِة قُلُوبهم وِفى الرقَاِب 
والْغاِرِمني وِفى سِبيِل اِهللا وابِن السِبيِل فَِريضةً ِمن اِهللا واُهللا 

 ِكيمح ِليم(60)عهِمنو  وقُولُونَ هيو ِبىذُونَ النؤي الَِّذين م
اُذُنٌ قُلْ اُذُنُ خيٍر لَكُم يؤِمن ِباِهللا ويؤِمن ِللْمؤِمِنني ورحمةٌ 
 اَِليم ذَابع مولَ اِهللا لَهسذُونَ رؤي الَِّذينو كُموا ِمنناَم ِللَِّذين

(61),  
  والْمساِكيِنfakirler  ِللْفُقَراِءsadakalar صدقَاتُ الyalnızca ِإنَّما

yoksullarاِمِلينالْعو  görevlendirilenlerاهلَيع  onu toplamakla 
  وِفي الرقَاِبkalpleri  قُلُوبهمısındırılmak istenenler والْمَؤلَّفَِة
kölelerالْغَاِرِمينو  borçlularِبيِلِفي سو  yolundaاللَِّه  Allahو  ve 

  ِمن اللَِّهbir farz olarak  فَِريضةyoldaً  السِبيِلkalmış içindirِابِن 
Allah’tanو  Şüphesiz اللَّه Allahِليمع  Alîm’dirِكيمح  Hakîm’dir 

60) Sadakalar, Allah’tan bir farz olarak yalnızca fakirler, 
yoksullar, onu toplamakla görevlendirilenler, kalpleri 
ısındırılmak istenenler, köleler, borçlular, Allah yolunda ve 
yolda kalmış içindir. Şüphesiz Allah Alîm’dir, Hakîm’dir. 
(*)Bu ayette, yüce Allah bir takım insanlara kendisinden bir nimet olmak 
üzere mal ihsan etmekle özel bir lütufta bulunmuştur. Onlara vermiş 
olduğu bu nimetin şükrünü de malı bulunmayan kimselere ödemek üzere 
belli bir pay olarak çıkartıp vermelerini takdir buyurmuştur. 

و Veمِمنْه  içlerindenْؤذُوني الَِّذين  incitenlerالنَِّبي  nebiyiو  ve 
 kulağıdır  ُأذُنDe ki  قُْلbir kulaktır  ُأذُنO  هوdiyenler ولُونيقُ

 Allah’a  ِباللَِّهiman eder  يْؤِمنO sizin için  لَكُمbir hayır خَيٍر
ْؤِمنيو güvenirْؤِمِنينِللْم  mü’minlereو  veٌةمحر  bir rahmettir 
ِللَِّذين içinنُواآم  iman edenlerِمنْكُم  sizdenْؤذُوني الَِّذينو  eziyet 

edenlerوَلسر  Resulüneاللَِّه  Allah’ınملَه  Onlar içinذَابع  bir 
azap vardırَأِليم  acı 

61) Ve içlerinden nebiyi incitenler ve: “O bir kulaktır.” 
diyenler vardır. De ki: “O sizin için bir hayır kulağıdır. 
Allah’a iman eder, mü’minlere güvenir ve sizden iman 
edenler için bir rahmettir. Allah’ın Resulüne eziyet 
edenler... Onlar için acı bir azap vardır.” 
Bir grup münafık Peygamber (a.s.) hakkında, yakışıksız sözler söylediler. 
Bunun üzerine birisi şöyle dedi: Yapmayın! Korkarız ki, söylediklerimiz 
ona ulaşır. Cülâs b. Süveyd b. Sâmit: "istediğimizi söyler, sonra ona gider, 
demedik diye yemin ederiz, o da sözümüzü kabul eder, Muhammed, 
sadece dinleyen bir kulak," dedi. Bunun üzerine, ayet nazil oldu.177 
 
 
 
 
 
 
 

كِجبفَلَا تُع Şu halde seni imrendirmesinمالُهوَأم  onların malları 
و ve مهلَادلَا َأو çocuklarıاِإنَّم  Doğrusuِريدي  isterاللَّه  Allah 

مهذِّبعِلي onları azaba uğratmayıاِبه  bunlar yüzündenاِةيِفي الْح  
hayatındaانْيالد  dünyaو  ve َقهتَز güçlükle çıkmasınıَُأنف مهس 
canlarınınمهو  olarakونكَاِفر  kâfirler 

55) Şu halde onların malları ve çocukları seni 
imrendirmesin. Doğrusu Allah, bunlar yüzünden dünya 
hayatında onları azaba uğratmayı ve canlarının, kâfirler 
olarak, güçlükle çıkmasını ister. 

ِلفُونحيو yemin ederlerِباللَِّه  Allah adınaمِإنَّه  Gerçektenلَِمنْكُم  
sizden olduklarına dairامو  değildirlerمه  Oysa onlarِمنْكُم  

sizdenملَِكنَّهو  Ancak onlarمقَو  bir toplulukturقُونفْري  korkak 
56) Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin 
ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar korkak 
bir topluluktur. 

لَو Eğerونِجدي  bir yerًألْجم  sığınacakَأو  yahutاٍتغَارم  
mağaralarَأو  veyaخَلًادم  sokulacakالَّولَو  yönelirlerdi ِهِإلَي o 

tarafaمهو  onlarمجي ونح bir delik bulsalardı 
57) Eğer sığınacak bir yer yahut mağaralar veya onlar 
sokulacak bir delik bulsalardı o tarafa yönelirlerdi. 

و Veمِمنْه  onlardanنم  vardırكلِْمزي  seni yadırgayacaklar ِفي 
 Ondan  ِمنْهاverilirse  فَِإن ُأعطُواsadakalar konusunda الصدقَاِت

kendilerineواضر  hoşlanırlarو  veِإن  eğerاطَوعي لَم  
verilmediğiاِمنْه  kendilerineِإذَا  zamanمه  bu seferخَطُونسي  

gazablanırlar 
58) Ve onlardan sadakalar konusunda seni yadırgayacaklar 
vardır. Ondan kendilerine verilirse hoşlanırlar ve  eğer 
kendilerine verilmediği zaman bu sefer gazablanırlar. 
 Peygamber (a.s.)'e bir miktar sadaka getirildi. O da şu şuraya, şu şuraya 
diye taksim etti, sadaka bitti. Bunu, ensardan bir adam gördü ve: Bu 
taksim adaletli değil, dedi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu.331 

و Ve لَو keşkeمَأنَّه  onlarواضر  razı olsalardı daما آتَاهم  
kendilerine verdiğineاللَّه  Allah’ınو  ve ولُهسر Resulünün 

 pek yakında  سيْؤِتينَاAllah  اللَّهBize yeter  حسبنَاdeselerdi وقَالُوا
bize verecekاللَّه  Allahِلِهفَض ِمن  fazlındanولُهسرو  Resulü de 

 umarız  راِغبونAllah’tan  ِإلَى اللَِّهBiz ancak ِإنَّا
59) Ve keşke onlar Allah’ın ve Resulünün kendilerine 
verdiğine razı olsalardı da: “Bize Allah yeter; Allah pek 
yakında bize fazlından verecek, Resulü de. Biz ancak 
Allah’tan umarız” deselerdi. 
(*)Yukarıdaki âyetler, imânın tadını kalbine ve hücrelerine 
yerleştiremiyen ve o yüzden imânla küfür arasında bocalayıp kalan 
münafıkların gerek savaşa katılma, gerekse sadaka dağıtım konularında 
renklerini açığa vurdukları belirtildi. Allah ve Peygamberinin verdiğine 
razı olmadıkları kınanarak büyük fırsatları kaçırdıklarına işaret ediliyor. 
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64) Münafıklar, kalplerinde olanı kendilerine haber verecek 
bir sûrenin aleyhlerinde indirilmesinden çekiniyorlar. De ki: 
“Siz alay edin bakalım! Şüphesiz Allah kaçınmakta 
olduklarınızı açığa çıkarandır.” 

و Ve لَِئن eğerمَألْتَهس  onlara sorsanلَي قُولُن elbette şöyle 
diyeceklerاِإنَّم  Kuşkusuzكُنَّا  biz sadeceنَخُوض  

şakalaşıyordukبنَلْعو  eğlenipقُْل  De kiَأِباللَِّه  Allah ileاِتِهآيو  
O’nun ayetleriyleو  ve وِلِهسر Resulü ileكُنتُم  miِزُئونتَهتَس  

eğleniyordunuz 
65) Ve eğer onlara sorsan, elbette şöyle diyecekler: 
“Kuşkusuz biz sadece eğlenip şakalaşıyorduk.” De ki: 
“Allah ile, O’nun ayetleriyle ve Resulü ile mi 
eğleniyordunuz?” 

 küfre  كَفَرتُمKuşkusuz  قَدÖzür belirtmeyiniz لَا تَعتَِذروا
girdinizدعب  sonraُاِنكِإيم م siz iman ettiktenِإن  Eğerُفنَع  

affetsek bileطَاِئفٍَة نع  bir grubuِمنْكُم  sizdenذِّبنُع  
azablandıracağızًطَاِئفَة  bir grubuمِبَأنَّه  nedeniyleكَانُوا  

olmalarıِرِمينجم  günahkâr 
66) “Özür belirtmeyiniz. Kuşkusuz siz iman ettikten sonra 
küfre girdiniz. Eğer sizden bir grubu affetsek bile, 
günahkâr olmaları nedeniyle bir grubu azablandıracağız.” 

نَاِفقُونالْم Münafık erkeklerleو  veُنَاِفقَاتالْم  münafık kadınlar 
daمهضعب  biriٍضعب ِمن  birlerindendir ونرْأمي emrederler 

 iyilikten  عن الْمعروِفalıkoyarlar  وينْهونkötülüğü ِبالْمنْكَِر
ونقِْبضيو sımsıkı tutarlarمهِديَأي  ellerini deوانَس  O da onları 

unuttularاللَّه  Allah’ıمهفَنَِسي  Onlar unuttularِإن  Şüphesiz 
نَاِفِقينالْم münafıklarمه  ta kendileridirالْفَاِسقُون  fasıkların 

67) Münafık erkeklerle ve münafık kadınlar da biri 
birlerindendir; kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar, 
ellerini de sımsıkı tutarlar. Onlar Allah’ı unuttular; O da 
onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir. 

و Veدع  vaad ettiاللَّه  Allahنَاِفِقينالْم  erkek münafıklara da 
 ateşini  نَارkâfirlere de  والْكُفَّارkadın münafıklara da والْمنَاِفقَاِت

نَّمهج cehennemخَاِلِدين  içinde daimi kalıcılarاِفيه  olmak üzere 
ِهي Buهبسح م onlara yeterمنَهلَعو  onları lanetlemiştirاللَّه  

Allahو  ve ملَه onlar içinذَابع  bir azap vardırِقيمم  bitip 
tükenmeyen 

68) Ve Allah erkek münafıklara da, kadın münafıklara da 
kâfirlere de, içinde daimi kalıcılar olmak üzere cehennem 
ateşini vaad etti. Bu, onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir 
ve onlar için bitip tükenmeyen bir azap vardır. 
(*)Kur'ân, münafıklar arasındaki ortaklaşa kadere ve ruhî dengesizlikten 
doğan karakter benzerliğine dikkat çekiyor. Çünkü onların müşterek 
vasıfları şunlardır: Cehalet, kutsal değerlere ilgisizlik, kişisel çıkarlarını her 
zaman ön plâna almak ve bu hava içinde iman ile küfür arasında 
bocalamak. Kur'ân'da onların bu müşterek vasıflan dört madde halinde 
özetlenmiştir:  
1-Kötülükleri emrederler, hep kötülüğü tavsiyede bulunurlar. 
2-İyilikten, faziletten alıkoymaya çalışırlar. 
3-Ellerini, cimrilikten dolayı hayra ve iyiliğe karşı sımsıkı tutarlar. 
4-Allah'ın buyruklarını bir tarafa itip unuturlar. Allah da onları şüpheleri 
ve dengesizlikleri içinde bırakır da bocalayıp dururlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْ يحِلفُونَ ِباِهللا لَكُم ِليرضوكُم واُهللا ورسولُه اَحق اَنْ يرضوه ِا
 ِمِننيؤوا م(62)كَان ولَهسراِدِد اَهللا وحي نم هوا اَنلَمعي اَلَم 

 ِظيمالْع ىالِْخز ا ذَِلكا ِفيهاِلدخ منهج ارن (63)فَاَنَّ لَه 
ِهم يحذَر الْمناِفقُونَ اَنْ تنزلَ علَيِهم سورةٌ تنبئُهم ِبما ِفى قُلُوِب

 ولَِئن ساَلْتهم (64)قُِل استهِزؤا ِانَّ اَهللا مخِرج ما تحذَرونَ 
 متوِلِه كُنسراِتِه واَيقُلْ اَِباِهللا و بلْعنو وضخا نا كُنمِان قُولُنلَي

ِانْ نعف  الَ تعتِذروا قَد كَفَرتم بعد ِامياِنكُم (65)تستهِزؤنَ 
 ِرِمنيجوا مكَان مهطَاِئفَةً ِباَن ذِّبعن كُمطَاِئفٍَة ِمن ن(66)ع 

اَلْمناِفقُونَ والْمناِفقَات بعضهم ِمن بعٍض يأْمرونَ ِبالْمنكَِر 
ِسيوا اَهللا فَنسن مهِديونَ اَيقِْبضيوِف ورعِن الْمنَ عوهنيِانَّ و مه

 وعد اُهللا الْمناِفِقني والْمناِفقَاِت (67)الْمناِفِقني هم الْفَاِسقُونَ 
 ملَهاُهللا و مهنلَعو مهبسح ا ِهىِفيه اِلِدينخ منهج ارن الْكُفَّارو

 ِقيمم ذَاب(68)ع  
ِلفُونحي yemin ederlerِباللَِّه  Allah’a لَكُم Sizi huzurunuzda 

وكُمضرِلي hoşnut etmek içinو  Veاللَّه  Allahولُهسرو  Resulü 
 iseler  ِإن كَانُواhoşnut edilmeye  َأن يرضوهdaha layıktır َأحقُّ

ْؤِمِنينم mü’min 
62) Sizi hoşnut etmek için huzurunuzda Allah’a yemin 
ederler. Ve mü’min iseler, hoşnut edilmeye Allah ve Resulü 
daha layıktır. 
Rivayete göre aralarında el-Cülâs b. Süveyd ile Vedîa b. Sâbit'in 
bulunduğu münafıklardan bir topluluk bir arada bulunuyordu. Yanlarında 
Ensar'dan Âmir b. Kays adında bir genç çocuk da vardı. Onu 
önemsemediler, ileri geri konuştular ve şöyle dediler: Eğer Muhammed'in 
dediği gerçekse biz elbette eşeklerden daha kötü bir durumdayız. Genç 
delikanlı buna kızdı ve: Allah'a and olsun ki onun söylediği gerçektir ve 
siz de eşeklerden daha kötüsünüz dedi. Peygamber (a.s)'e de onların 
söylediklerini bildirdi. Münafıklar ise Âmir'in yalan söylediğine dair yemin 
ettiler. Amir ise, hayır yalancılar onlardır, dedi ve buna dair yemin edip; 
Allah'ım, bizi birbirimizden ayrılmadan doğru söyleyenin doğruluğunu, 
yalan söyleyenin de yalancılığını ortaya çıkar, dedi. Bunun üzerine şanı 
yüce Allah, bu âyet-i kerimeyi]indirdi.332 

 her  منkuşkusuz onlardan  َأنَّهBilmiyorlar mı ki َألَم يعلَموا
kimاِددحي  karşı koymaya çalışırsaاللَّه  Allah’aو  ve ولَهسر 

Resulüneفََأن  gerçektenلَه  onun içinنَار  ateşi vardırنَّمهج  
cehennemاخَاِلد  daimi kalmak üzereاِفيه  içindeذَِلك  İşte 

يالِْخز aşağılanma budurِظيمالْع  en büyük 
63) Bilmiyorlar mı ki, kuşkusuz onlardan her kim Allah’a ve 
Resulüne karşı koymaya çalışırsa, gerçekten onun için 
içinde daimi kalmak üzere cehennem ateşi vardır!? İşte en 
büyük aşağılanma budur. 

ذَرحي çekiniyorlarنَاِفقُونالْم  Münafıklarَلتُنَز َأن  
indirilmesindenِهملَيع  aleyhlerindeٌةورس  bir sûreninمُئهتُنَب  

kendilerine haber verecekاِبم  olanıِفي قُلُوِبِهم  kalplerindeقُْل  
De kiِزُئواتَهاس  Siz alay edin bakalımِإن  Şüphesizاللَّه  Allah 
خِْرجم açığa çıkarandırونذَرا تَحم  kaçınmakta olduklarınızı 
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كَالَِّذين ِمن قَبِلكُم كَانوا اَشد ِمنكُم قُوةً واَكْثَر اَمواالً واَوالَدا 
 الَِّذين عتمتا اسكَم الَِقكُمِبخ متعتمتفَاس الَِقِهموا ِبخعتمتفَاس

ضخو الَِقِهمِبخ ِلكُمقَب ِمن ِبطَتح وا اُولَِئكاضكَالَِّذى خ مت
 اَلَم (69)اَعمالُهم ِفى الدنيا واْالَِخرِة واُولَِئك هم الْخاِسرونَ 

 ِهيمرِم ِابقَوو ودثَماٍد وعوٍح وِم نقَو ِلِهمقَب ِمن أُ الَِّذينبن أِْتِهمي
تؤالْمو نيداِب محاَصا كَانَ واِت فَمنيِبالب ملُهسر مهتِفكَاِت اَت

 والْمؤِمنونَ (70)اُهللا ِليظِْلمهم ولَِكن كَانوا اَنفُسهم يظِْلمونَ 
والْمؤِمنات بعضهم اَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ 

نَ الصلَوةَ ويؤتونَ الزكَوةَ ويِطيعونَ اَهللا عِن الْمنكَِر ويِقيمو
 ِكيمح ِزيزاُهللا ِانَّ اَهللا ع مهمحريس اُولَِئك ولَهسر(71)و دعو 

 ارها اْالَنِتهحت ِرى ِمنجاٍت تناِت جِمنؤالْمو ِمِننيؤاُهللا الْم
طَي اِكنسما وِفيه اِلِديناِهللا خ انٌ ِمنوِرضٍن وداِت عنةً ِفى جب

 ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلك ر(72)اَكْب  
و Veدع  vaad etmiştirاللَّه  Allahْؤِمِنينالْم  mü’min erkeklereو  

ve ْؤِمنَاِتالْم mü’min kadınlaraنَّاٍتج  cennetlerِريتَج  akan ِمن 
  ِفيهاdaimi kalmak üzere  خَاِلِدينnehirler  الَْأنْهارaltından تَحِتها

içindeو  ve اِكنسم meskenlerًةبطَي  güzelنَّاِتِفي ج  
cennetlerindeٍندع  Adnانوِرضو  rızası iseاللَِّه ِمن  Allah’ın 

رَأكْب en büyüktürذَِلك  işte وه budurزالْفَو  kurtuluşِظيمالْع  En 
büyük 

72) Ve Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara içinde 
daimi kalmak üzere, altından nehirler akan cennetler ve 
Adn cennetlerinde güzel meskenler vaad etmiştir. Allah’ın 
rızası ise en büyüktür. En büyük kurtuluş işte budur. 
71-72. Ayetlerde münafıklardan söz edilirken 67. âyette erkeğiyle kadınıyla 
münafık karakterine işaret edilmek üzere her iki cins ayn ayrı zikredilmişti. 
71, âyette de müminlerin ortak niteliklerine değinildiğinden erkek ve 
kadınları ayrı ayn anılmıştır. Bu sûrede her iki tip ve akıbetleri hakkında 
verilen bilgiler göz önüne alınırsa şöyle bir karşılaştırma yapılabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كَالَِّذين gibisinizِلكُمقَب ِمن  öncekilerكَانُوا  Halbuki onlarَأشَد  
daha güçlüِمنْكُم  Siz deًةقُو  kuvvet bakımındanَأكْثَرو  daha 

çoktularالًاوَأم  malو  ve الَادَأو çocuklar bakımındanواتَعتَمفَاس  
yararlanmaya baktılarِبخَلَاِقِهم  Onlar kendi paylarıyla 

تُمتَعتَمفَاسdaldınızِبخَلَاِقكُم  siz de dalanlarاكَم  gibiتَعتَماس  
yararlanmaya kalkışmalarıِلكُمقَب ِمن الَِّذين  sizden öncekilerin 

ِبخَلَاِقِهم kendi paylarıylaتُمخُضو  siz de daldınızكَالَِّذي  gibi 
  َأعمالُهمboşa çıkmıştır  حِبطَتİşteْ  ُأولَِئكdalanlar خَاضوا

onların amelleriانْيِفي الد  dünyada daِةالْآِخرو  ahirette de 
لَِئكُأوو İşteمه  onlarونالْخَاِسر  zarara uğrayanlardır 

69) Siz de öncekiler gibisiniz. Halbuki onlar kuvvet 
bakımından daha güçlü, mal ve çocuklar bakımından daha 
çoktular. Onlar kendi paylarıyla yararlanmaya baktılar; siz 
de, sizden öncekilerin kendi paylarıyla yararlanmaya 
kalkışmaları gibi, siz de dalanlar gibi daldınız. İşte onların 
dünyada da ahirette de amelleri boşa çıkmıştır. İşte onlar 
zarara uğrayanlardır. 

ْأِتِهمي َألَم Onlara gelmedi mi?ُأنَب  haberiِلِهمقَب ِمن الَِّذين  
kendilerinden öncekilerinِم نُوٍحقَو  Nuhاٍدعو  Adودثَمو  

Semudِمقَوو  kavimlerininاِهيمرِإب  İbrahimاِبحَأصو  ahalisinin 
نيدم Medyenو  ve ْؤتَِفكَاِتالْم yerle bir olanlarınمَأتَتْه  onlara 

gelmişlerdiملُهسر  Resulleriنَاِتيِبالب  apaçık delillerleافَم  
değildiاللَّه كَان  Allahمهظِْلمِلي  onlara zulmediyorلَِكنو  ama 

مهكَانُوا َأنفُس onlar kendi nefislerineونظِْلمي  zulmediyorlardı 
70) Onlara kendilerinden öncekilerin; Nuh, Ad, Semud 
kavimlerinin, İbrahim, Medyen ahalisinin ve yerle bir 
olanların haberi gelmedi mi? Resulleri onlara apaçık 
delillerle gelmişlerdi. Allah, onlara zulmediyor değildi, ama 
onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. 
69-70. âyetlerde, gerçekte inkarcı oldukları halde iman etmiş gibi görünen 
münafıkların akıbetlerinin açıktan açığa peygamberlere karşı mücadele 
veren inkarcılardan daha iyi olmayacağı belirtilmekte, güç ve servet sahibi 
olsalar da inkarcıların boş davalar uğruna yaptıklarının gerek dünyada 
gerekse âhirette ziyan olup gittiği hatırlatılıp münafıkların da bundan ders 
almaları gerektiği uyarısı yapılmaktadır. 

و Veْؤِمنُونالْم  mü’min erkeklerو  ve ُْؤِمنَاتالْم mü’min 
kadınlarمهضعب  birlerininاءِليَأو  velileridirlerٍضعب  biriونرْأمي  
emrederوِفرعِبالْم  İyiliğiنونْهيو  sakındırırlarنكَِرالْم نع  

kötülüktenونِقيميو  dosdoğru kılarlarَلَاةالص  namazıْؤتُونيو  
verirlerَكَاةالز  zekâtıونِطيعيو  itaat ederlerا للَّه Allah’aو  ve 
ولَهسر Resulüne deلَِئكُأو  İşte bunlardırمهمحريس  kendilerine 

rahmet edeceğiاللَّه  Allah’ınِإن  Şüphesizاللَّه  Allahِزيزع  
Azîz’dirِكيمح  Hakîm’dir 

71) Ve mü’min erkekler ve mü’min kadınlar biri birlerinin 
velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, 
namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah’a ve 
Resulüne de itaat ederler. İşte Allah’ın kendilerine rahmet 
edeceği bunlardır. Şüphesiz Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cüz 10 – Sure 9                                               Tevbe Suresi                                                 Sayfa  197



Münafıklar, Resulullah (a.s.)'le beraber Tebük'e çıktılar. Birbirleriyle 
başbaşa kaldıkları zaman, Resulullah'a ve ashabına küfrettiler. Dine ta'n 
ettiler. Huzeyfe (r.a.) onların söylediklerini, Resulullah (a.s.)'e nakletti. 
Resulullah (a.s.): "Ey münafıklar! Sizden bana ulaşanlar nedir?" diye 
sordu. Bir şey söylemedikleri konusunda yemin ettiler. Bunun üzerine, 
onları yalanlamak için Cenab-ı Hak, bu ayeti indirdiri.178 

و Veمِمنْه  içlerindenنم  kimi deداهع  şöyle söz vermiştiاللَّه  
Allah’aلَِئن  Eğerآتَانَا  bize ihsan ederseِلِهفَض ِمن  lütfundan 
قَندلَنَص andolsun ki sadaka vereceğizو  ve لَنَكُونَن muhakkak 

kiاِلِحينالص ِمن  salihlerden olacağız 
75) Ve içlerinden kimi de Allah’a şöyle söz vermişti: “Eğer 
bize lütfundan ihsan ederse andolsun ki sadaka vereceğiz 
ve muhakkak ki salihlerden olacağız.” 

 ِمن فَضِلِه kendilerine ihsan edince de آتَاهمAma  فَلَما
lütfundanِخلُوا ِبِهب  cimrilik edipلَّواتَوو  yüz çevirerekمهو  O 
ونِرضعم gerisin geriye döndüler 

76) Ama O, kendilerine lütfundan ihsan edince de cimrilik 
edip yüz çevirerek gerisin geriye döndüler. 

مهقَبفََأع Nihayet onları cezalandırdıِنفَاقًا  bir nifak sokarak ِفي 
قُلُوِبِهم kalplerineِإلَى  kadarِموي  çıkacakları güneنَهلْقَوي  O da 

huzurunaا َأخْلَفُواِبم  tutmadıklarıاللَّه  Allah’aوهدعا وم  
verdikleri sözleriniو  ve اِبم içinكَانُوا  söyleyegeldikleriْكي ونِذب 

yalan 
77) Nihayet Allah’a verdikleri sözlerini tutmadıkları ve yalan 
söyleyegeldikleri için O da huzuruna çıkacakları güne kadar 
kalplerine bir nifak sokarak onları cezalandırdı. 

  يعلَمAllah  اللَّهelbette  َأنOnlar bilmiyorlar mı ki َألَم يعلَموا
biliyorِسر  gizli tuttuklarını daمه  onlarınماهونَجو  

fısıldaştıklarını daو  Veَأن  gerçektenاللَّه  Allahلَّامع  en iyi 
bilendirوِبالْغُي  bütün gaybları 

78) Onlar bilmiyorlar mı ki, elbette Allah, onların gizli 
tuttuklarını da, fısıldaştıklarını da biliyor. Ve gerçekten 
Allah bütün gaybları en iyi bilendir. 

ونلِْمزي الَِّذين ayıplayanlarlaِعينطَّوالْم  kaş göz işaretleriyle ِمن 
ْؤِمِنينالْم Mü’minlerdenقَاِتدِفي الص  bağışlarda bulunanları 
الَِّذينو kimselerleَل ونِجدا ي başkasını bulamayanمهدهِإلَّا ج  

güçlerinin yetebildiğindenونخَرسفَي  eğlenenleriمِمنْه  onlar 
ِخرس maskaraya çevirirاللَّه  Allahمِمنْه  onlarıو  ve ملَه onlar 
içinذَابع  bir azab vardırَأِليم  pek acıklı 

79) Mü’minlerden bağışlarda bulunanları, kaş göz 
işaretleriyle ayıplayanlarla, onlar güçlerinin yetebildiğinden 
başkasını bulamayan kimselerle eğlenenleri Allah onları 
maskaraya çevirir ve onlar için pek acıklı bir azab vardır. 
Ebû Mes'ûd el-Bedrî'den; Sadaka ayeti nazil olunca, biz sırtlarımızda yük 
taşıyorduk. Bir adam (ismi Habbâb olan Ebû Akîl), çok mal getirdi, 
"mûrâî" dediler. Bir sâ' tasadduk etti, "Allah, bunun sadakasına muhtaç 
değildir" dediler. Bunun üzerine ayet indi.179 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِبىا النهآاَيي ميهأْومو ِهملَياغْلُظْ عو اِفِقنينالْمو اِهِد الْكُفَّارج 
 ِصريالْم ِبئْسو منهقَالُوا (73)ج لَقَدا قَالُوا وِلفُونَ ِباِهللا محي 

كَِلمةَ الْكُفِْر وكَفَروا بعد ِاسالَِمِهم وهموا ِبما لَم ينالُوا وما 
 ِاالَّ اَنْ اَغْنيهم اُهللا ورسولُه ِمن فَضِلِه فَِانْ يتوبوا يك نقَموا

خيرا لَهم وِانْ يتولَّوا يعذِّبهم اُهللا عذَابا اَِليما ِفى الدنيا 
 (74) ِمن وِلى والَ نِصٍري  واْالَِخرِة وما لَهم ِفى اْالَرِض

نم مهِمنو ِمن نكُونلَنو قَندصِلِه لَنفَض ا ِمنيناَت اَهللا لَِئن داهع 
 اِلِحني(75)الص مها ولَّووتِخلُوا ِبِه وِلِه بفَض ِمن ميها اَتفَلَم 
 فَاَعقَبهم ِنفَاقًا ِفى قُلُوِبِهم ِالَى يوِم يلْقَونه ِبما (76)معِرضونَ 

 اَلَم يعلَموا (77)اَخلَفُوا اَهللا ما وعدوه وِبما كَانوا يكِْذبونَ 
 (78)اَنَّ اَهللا يعلَم ِسرهم ونجويهم واَنَّ اَهللا عالَّم الْغيوِب 

 الَِّذينقَاِت ودِفى الص ِمِننيؤالْم ِمن ِعنيطَّوونَ الْملِْمزي اَلَِّذين
 يِجدونَ ِاالَّ جهدهم فَيسخرونَ ِمنهم سِخر اُهللا ِمنهم ولَهم الَ

 اَِليم ذَاب(79)ع  

  والْمنَاِفِقينkâfirlerle  الْكُفَّارcihad et  جاِهدNebi  النَِّبيEy ياَأيها
münafıklarlaو  ve ْاغْلُظ sert olِهملَيع  onlara karşıو ماهْأوم 

Onların barınma yerleriنَّمهج  cehennemdirِبْئسو  O ne kötü 
ِصيرالْم bir dönüş yeridir 

73) Ey Nebi, kâfirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara 
karşı sert ol! Onların barınma yerleri cehennemdir. O, ne 
kötü bir dönüş yeridir! 

  قَالُواdair  ماAllah’a  ِباللَِّهyemin ederler ونيحِلفُ
Söylemediklerineلَقَدو  Şüphe yok kiقَالُوا  söyledilerَةكَِلم  

sözünüالْكُفِْر  o küfürواكَفَرو  küfre girdilerدعب  sonraلَاِمِهمِإس  
onlar müslümanlıklarındanو  ve اوا ِبممه bir şeyeنَالُوا لَمي  

başaramadıkları yeltendilerامو  yokturوانَقَم  Halbuki 
intikam almaya kalkışmaları içinِإلَّا  başka bir sebep de َأن 

مَأغْنَاه onları zenginleştirmiş olmasından اللَّه Allah’ınو  ve 
ولُهسر Resulününِلِهفَض ِمن  lütfuylaفَِإن  Eğerواتُوبي  tevbe 

ederlerseكُني  olur ارخَي hayırlı ملَه kendileri içinِإنو  eğer 
 Allah  اللَّهonları azablandırır  يعذِّبهمyüz çevirirlerse يتَولَّوا
 ahirette de  والْآِخرِةdünyada da ِفي الدنْيا acı  َأِليماazabla عذَابا
 ne bir velileri  ِمن وِليyeryüzünde  ِفي الَْأرِضOnların هموما لَ

vardırلَا نَِصيٍرو  ne de bir yardımcıları 
74) Söylemediklerine dair Allah’a yemin ederler. Şüphe yok 
ki o küfür sözünü söylediler, onlar müslümanlıklarından 
sonra küfre girdiler ve başaramadıkları bir şeye yeltendiler. 
Halbuki intikam almaya kalkışmaları için Allah’ın ve 
Resulünün lütfuyla onları zenginleştirmiş olmasından 
başka bir sebep de yoktur. Eğer tevbe ederlerse kendileri 
için hayırlı olur, eğer yüz çevirirlerse Allah onları dünyada 
da, ahirette de acı azabla azablandırır. Onların yeryüzünde 
ne bir velileri vardır, ne de bir yardımcıları. 
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 تستغِفر لَهم ِانْ تستغِفر لَهم سبِعني مرةً فَلَن ِاستغِفر لَهم اَو الَ
يغِفر اُهللا لَهم ذَِلك ِباَنهم كَفَروا ِباِهللا ورسوِلِه واُهللا الَ يهِدى 

 الْفَاِسِقني موِل (80)الْقَوسر ِخالَف ِدِهمقْعلَّفُونَ ِبمخالْم فَِرح 
هوا اَنْ يجاِهدوا ِباَمواِلِهم واَنفُِسِهم ِفى سِبيِل اِهللا اِهللا وكَِر

وقَالُوا الَ تنِفروا ِفى الْحر قُلْ نار جهنم اَشد حرا لَو كَانوا 
 فَلْيضحكُوا قَِليالً ولْيبكُوا كَِثريا جزاًء ِبما كَانوا (81)يفْقَهونَ 

 فَِانْ رجعك اُهللا ِالَى طَاِئفٍَة ِمنهم فَاستأْذَنوك (82)يكِْسبونَ 
ِللْخروِج فَقُلْ لَن تخرجوا مِعى اَبدا ولَن تقَاِتلُوا مِعى عدوا 

 اِلِفنيالْخ عوا مدٍة فَاقْعرلَ موِد اَوِبالْقُع مِضيتر كُم(83)ِان 
ى اَحٍد ِمنهم مات اَبدا والَ تقُم علَى قَبِرِه ِانهم والَ تصلِّ علَ

 والَ تعِجبك (84)كَفَروا ِباِهللا ورسوِلِه وماتوا وهم فَاِسقُونَ 
اَموالُهم واَوالَدهم ِانما يِريد اُهللا اَنْ يعذِّبهم ِبها ِفى الدنيا 

 وِاذَا اُنِزلَت سورةٌ اَنْ (85)نفُسهم وهم كَاِفرونَ وتزهق اَ
 مهِل ِمناُولُوا الطَّو كأْذَنتوِلِه اسسر عوا ماِهدجوا ِباِهللا واَِمن

 الْقَاِعِدين عم كُنا ننقَالُوا ذَر(86)و  
  ِمنْهمhiçbir kimsenin  علَى َأحٍدnamazını kılma ولَا تُصلِّ

Onlardanَاتم  ölenادَأب  ebediyen لَا تَقُمو durmaلَىع  başında 
 Allah’a  ِباللَِّهinkâr ettiler  كَفَرواÇünkü onlar  ِإنَّهمkabrinin قَبِرِه
و veوِلِهسر  Resulüneو  ve اتُوام öldülerمهو  onlarفَاِسقُون  fasık 

olarak 
84) Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını ebediyen 
kılma, kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah’a ve 
Resulünü inkâr ettiler ve onlar fasık olarak öldüler.  

و Ve كِجبلَا تُع seni imrendirmesinمالُهوَأم  onların mallarıو  ve 
مهلَادَأو evlatlarıا ِإنَّم ancakِريدي  isterاللَّه  Allahمهذِّبعي َأن  onları 

bir azaba çarptırmayıاِبه  bunlar sebebiyleانْيِفي الد  dünyada 
و ve َقهتَز güçlükle çıkmasınıمهَأنفُس  canlarınınمهو  oldukları 

haldeونكَاِفر  kâfir 
85) Ve onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah 
onları dünyada bunlar sebebiyle ancak bir azaba 
çarptırmayı ve canlarının kâfir oldukları halde güçlükle 
çıkmasını ister. 

و Veِإذَا  zamanُْأنِزلَت  indirildiğiٌةورس  bir sûreآِمنُوا َأن  iman 
edinِباللَِّه  Allah’aوااِهدجو  cihad edin diyeعم  birlikteوِلِهسر  

Resulü ileتَْأذَنَكاس  senden izin isteyipلُواُأو  yetirenlerِلالطَّو  
güçمِمنْه  içlerindenقَالُواو  derlerنَاذَر  Bizi bırak daنَكُن  kalalım 
عم birlikteالْقَاِعِدين  oturanlarla 

86) “Ve Allah’a iman edin, Resulü ile birlikte cihad edin.” 
diye bir sûre indirildiği zaman, içlerinden güç yetirenler 
senden izin isteyip: “Bizi bırak da oturanlarla birlikte 
kalalım.” derler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تَغِْفراس ister mağfiret dileملَه  Onlar içinَأو  veyaملَه تَغِْفرلَا تَس  
mağfiret dilemeتَغِْفرتَس ِإن  mağfiret dilesen de ملَه Onlar için 

ِعينبس yetmişًةرم  defaغِْفري فَلَن  kesinlikle bağışlamayacaktır 
اللَّه yine Allahملَه  onlarıذَِلك  Bununمِبَأنَّه  sebebiواكَفَر  inkâr 

etmeleridirوِلِهسرِباللَِّه و  Resulüneو  ve اللَّه Şüphesiz Allah لَا 
 fasıklar  الْفَاِسِقينtopluluğunu  الْقَومhidayete erdirmez يهِدي

80) Onlar için ister mağfiret dile veya mağfiret dileme! 
Onlar için yetmiş defa mağfiret dilesen de yine Allah onları 
kesinlikle bağışlamayacaktır. Bunun sebebi, Allah ve 
Resulüne inkâr etmeleridir. Şüphesiz Allah fasıklar 
topluluğunu hidayete erdirmez. 

فَِرح sevindilerخَلَّفُونالْم  muhalefet içinِدِهمقْعِبم  oturmalarına 
  وكَِرهواAllah’ın  اللَِّهResulüne رسوِل geri kalanlar ِخلَافَ

hoşlanmadılarوااِهدجي َأن  cihad etmektenِبَأ اِلِهموم mallarıyla 
َأنفُِسِهمو canlarıylaِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  Allahو  veقَالُوا  dediler 
  نَارDe ki  قُْلBu sıcakta  ِفي الْحرsavaşa çıkmayın لَا تَنِفروا
ateşininنَّمهج  Cehennemَأشَد  daha şiddetlidirارح  sıcaklığıلَو  

Keşke ونفْقَهكَانُوا ي kavrayabilselerdi 
81) Allah’ın Resulüne muhalefet için geri kalanlar 
oturmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla 
cihad etmekten hoşlanmadılar ve: “Bu sıcakta savaşa 
çıkmayın.” dediler. De ki: “Cehennem ateşinin sıcaklığı 
daha şiddetlidir.” Keşke kavrayabilselerdi.  
Resulullah (a.s.) şiddetli bir sıcakta, Tebük'e gazaya çıktı. Seleme oğul-
larından bir adam, sıcakta çıkmayın dedi. Bunun üzerine Allahü Teâlâ: 
"De ki: "Cehennem ateşi daha sıcaktır" ayetini indirdi.333 

ضكُوافَلْيح Öyleyse gülsünlerقَِليلًا  azكُوابلْيو  ağlasınlarاكَِثير  çok 
اءزج cezası olarakونكِْسبا كَانُوا يِبم  kazandıklarının 

82) Öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler çok 
ağlasınlar. 

فَِإن Bundan böyleكعجر  seni döndürür de اللَّه Allahِإلَى  
yanınaطَاِئفٍَة  bir topluluğunمِمنْه  onlardanتَْأذَنُوكفَاس  senden 

izin isterlerseوِجِللْخُر  çıkmak içinفَقُْل  de kiواجتَخْر لَن  Siz 
asla çıkamazsınızِعيم  benimle beraberادَأب  ebediyyenو  ve 

 bir  عدواbenimle  مِعيkesin olarak savaşamazsınız لَن تُقَاِتلُوا
düşmana karşıِإنَّكُم  Çünküِضيتُمر  razı oldunuzوِدِبالْقُع  

oturmayaَلَأو  siz ilkٍةرم  defasındaوادفَاقْع  Artık siz geri 
kalanlarlaعم  beraberالْخَاِلِفين  oturun 

83) Bundan böyle, Allah seni onlardan bir topluluğun 
yanına döndürür de, çıkmak için senden izin isterlerse, de 
ki: “Siz, ebediyyen benimle beraber asla çıkamazsınız ve 
kesin olarak benimle bir düşmana karşı savaşamazsınız. 
Çünkü siz ilk defasında oturmaya razı oldunuz. Artık siz 
geri kalanlarla beraber oturun.” 
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90) Ve bedevilerden özür belirtenler, kendilerine izin 
verilmesi için geldiler. Allah’a ve Resulüne yalan söyleyenler 
de oturup kaldılar. İçlerinden inkar edenlere pek acıklı bir 
azap isabet edecektir. 

سلَي yokturفَاِءعلَى الضع  zayıflaraلَىلَا عى  وضرالْم hastalaraو  
ve لَىلَا ع üzereِجلَا ي الَِّذين وند bir şey bulamayanlaraنِفقُونا يم  

infak etmek جرح bir sorumluluk ِإذَا süreceواحنَص  samimi 
olduklarıِللَِّه  Allah’aو  ve وِلِهسر Resulüne karşıام  yokturلَىع  

aleyhine deِسِنينحالْم  İyilik edenlerinِبيٍلس ِمن  bir yolاللَّهو  
Şüphesiz Allahغَفُور  Ğafûr’durِحيمر  Rahîm’dir 

91) Allah’a ve Resulüne karşı samimi oldukları sürece, 
zayıflara, hastalara ve infak etmek üzere bir şey 
bulamayanlara bir sorumluluk yoktur. İyilik edenlerin 
aleyhine de bir yol yoktur. Şüphesiz Allah Ğafûr’dur, 
Rahîm’dir. 

و Veلَى الَِّذينلَا ع  bir de kendilerineِإذَا  zaman كا َأتَوم sana 
gelip deمِملَهِلتَح  binek temin etmen içinَقُلْت  dediğinلَا َأِجد  

bulamıyorum ِملُكُما َأحم Size bir binek ِهلَيع kimselere deلَّواتَو  
geri dönenو منُهيَأع gözleriتَِفيض  döke dökeِعمالد ِمن  yaşنًازح  

üzülerekواِجدَألَّا ي  bulamadıklarındanام  bir şeyنِفقُوني  
harcayacak 

92) Ve bir de sana, kendilerine binek temin etmen için gelip 
de: “Size bir binek bulamıyorum” dediğin zaman 
harcayacak bir şey bulamadıklarından üzülerek gözleri yaş 
döke döke geri dönen kimselere de... 

 senden الَِّذين يستَْأِذنُونَكaleyhinedir  علَىYol  السِبيُلancak ِإنَّما
izin isteyenleriمهو  oldukları haldeاءَأغِْني  zenginواضر  Onlar 

razı oldularكُونُواي ِبَأن  olmayaعم  birlikteاِلِفالْخَو  geri 
kalanlarlaعطَبو  mühürlediاللَّه  Allah daلَى قُلُوِبِهمع  onların 
kalpleriniمفَه  Bundan dolayı onlarونلَمعلَا ي  bilmezler 

93) Yol, ancak, zengin oldukları halde senden izin 
isteyenlerin aleyhinedir. Onlar geri kalanlarla birlikte 
olmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. 
Bundan dolayı onlar, bilmezler. 
(*)Yukarıdaki âyetler, savaşa çağrının inananlarla inanmayanlar arasında 
bir kıstas olduğu belirtildi. Böylece mazeret uydurup din ve devletin 
selâmeti uğruna savaşa çıkmayanların katıksız münafık olduklarına 
dikkatler çekildi. Ciddi mazereti olanların ise, o yüzden 
kınanmayacaklarına atıf yapıldı. Binek ve azık bulamayanların savaşa 
çıkma imkânından mahrum kalmaları sebebiyle üzülüp ağlamalarının, 
samimiyetlerinin başlıca belgesi olduğuna işaretle, inanmayanların savaşa 
katılmalarının doğru olmayacağı hakkında bilgiler verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رضوا ِباَنْ يكُونوا مع الْخواِلِف وطُِبع علَى قُلُوِبِهم فَهم الَ 
 لَِكِن الرسولُ والَِّذين اَمنوا معه جاهدوا (87)يفْقَهونَ 

الْخ ملَه اُولَِئكو فُِسِهماَنو اِلِهموِباَم مه اُولَِئكو اتري
 اَعد اُهللا لَهم جناٍت تجِرى ِمن تحِتها (88)الْمفِْلحونَ 

 ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكِفيه اِلِدينخ ارهاَء (89)اْالَنجو 
الْمعذِّرونَ ِمن اْالَعراِب ِليؤذَنَ لَهم وقَعد الَِّذين كَذَبوا اَهللا 

 اَِليم ذَابع مهوا ِمنكَفَر الَِّذين ِصيبيس ولَهسر(90)و سلَي 
علَى الضعفَاِء والَ علَى الْمرضى والَ علَى الَِّذين الَ يِجدونَ ما 
 ِمن ِسِننيحلَى الْما عوِلِه مسروا ِللَِّه وحصِاذَا ن جرِفقُونَ حني

 والَ علَى الَِّذين ِاذَا ما اَتوك (91) غَفُور رِحيم سِبيٍل واُهللا
 ِفيضت مهنياَعا ولَّووِه تلَيع ِملُكُما اَحم الَ اَِجد قُلْت مِملَهحِلت

 ِانما السِبيلُ علَى (92)ِمن الدمِع حزنا اَالَّ يِجدوا ما ينِفقُونَ 
ي اِلِف الَِّذينوالْخ عوا مكُونوا ِباَنْ يضاُء راَغِْني مهو كونأِْذنتس

  (93)وطَبع اُهللا علَى قُلُوِبِهم فَهم الَ يعلَمونَ 
 Geri  الْخَواِلِفbirlikte  معolmaya  ِبَأن يكُونُواrazı oldular رضوا

kalanlarlaطُِبعو  mühür vurulduلَىع  üzerineقُلُوِبِهم  
Kalplerininمفَه  Bundan dolayı onlarونفْقَهلَا ي  kavrayamazlar 

87) Geri kalanlarla birlikte olmaya razı oldular. Kalplerinin 
üzerine mühür vuruldu. Bundan dolayı onlar 
kavrayamazlar. 

لَِكن Amaوُلسالر  Resulو  ve الَِّذين onunlaنُواآم  mü’minlerهعم  
birlikte olanواداهج  cihad ettilerاِلِهموِبَأم  mallarıylaو  ve َأنفُِسِهم 

canlarıylaو  Ve لَِئكُأو işteملَه  onlar içinُاترالْخَي  hayırlar 
vardırو  ve لَِئكُأو ta kendileridirمه  onlarونفِْلحالْم  kurtuluşa 

erenlerin 
88) Ama Resul ve onunla birlikte olan mü’minler mallarıyla 
ve canlarıyla" cihad ettiler. Ve işte onlar için hayırlar vardır 
ve onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.  

دَأع hazırlamıştırاللَّه  Allahملَه  onlar içinنَّاٍتج  cennetler 
 daimi  خَاِلِدينnehirler  الَْأنْهارaltından  ِمن تَحِتهاakan تَجِري

kalacaklarıاِفيه  oradaذَِلك  İşte budurزالْفَو  kurtuluşِظيمالْع  en 
büyük 

89) Allah onlar için, daimi kalacakları, orada altından 
nehirler akan cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük 
kurtuluş budur. 

و Veاءج geldilerونذِّرعالْم özür belirtenler ِمن
 kendilerine  لَهمizin verilmesi için ِليْؤذَنbedevilerden الَْأعراِب
دقَعو oturup kaldılarواكَذَب الَِّذين  yalan söyleyenler deاللَّه  

Allah’aو  ve ولَهسر Resulüneِصيبيس  isabet edecektir الَِّذين 
 pek  َأِليمbir azap  عذَابİçlerinden  ِمنْهمinkar edenlere كَفَروا
acıklı 
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           لَكُم ِمنؤن وا لَنِذرتعقُلْ الَ ت ِهمِالَي متعجِاذَا ر كُمونَ ِالَيِذرتعي
 ِمن اَخباِركُم وسيرى اُهللا عملَكُم ورسـولُه ثُـم          قَد نبأَنا اهللاُ  

 فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ      تردونَ ِالَى عاِلِم الْغيِب والشهادةِ    
(94)          مهـنوا عِرضعِلت ِهمِالَي متقَلَبِاذَا ان ِلفُونَ ِباِهللا لَكُمحيس 
ضوا عنهم ِانهم ِرجس ومأْويهم جهنم جزاًء ِبما كَـانوا          فَاَعِر

 يحِلفُونَ لَكُم ِلترضوا عنهم فَِانْ ترضوا عنهم        (95)يكِْسبونَ  
        ِم الْفَاِسِقنيِن الْقَوى عضر(96)فَِانَّ اَهللا الَ ي    ـداَش ابراَالَع 

قًا واَجدر اَالَّ يعلَموا حدود ما اَنزلَ اُهللا علَى رسوِلِه          كُفْرا وِنفَا 
    ِكيمح ِليماُهللا ع(97)و         ِفـقنـا يِخذُ متي ناِب مراْالَع ِمنو 

          ـِميعاُهللا سِء ووةُ الساِئرد ِهملَيع اِئروالد ِبكُم صبرتيا ومرغم
  ِليمِخذُ         (98)عتيِم اْالَِخِر ووالْيِباِهللا و ِمنؤي ناِب مراْالَع ِمنو 

            ـمةٌ لَهبا قُرهوِل اَالَ ِانساِت الرلَوصاِهللا و داٍت ِعنبقُر ِفقنا يم
 ِحيمر ِتِه ِانَّ اَهللا غَفُورمحاُهللا ِفى ر مِخلُهدي(99)س  

و Veرالَْأع اِب ِمن bedevilerden öyleleri de vardır ki ُتَِّخـذي نم  
bir borç sayarُنِفقا يم  infak ettiğiniامغْرم  zorla ödenmişو  ve 

صبتَري bekler dururlarِبكُم  gelmesiniاِئروالد  musibetler ِهملَيع 
başınızaُةاِئرد  kendi başlarına olsunِءوالس  En kötü belaاللَّهو  

Şüphesiz Allahِميعس  Semî’dirِليمع  Alîm’dir 
98) Ve bedevilerden öyleleri de vardır ki, infak ettiğini zorla 
ödenmiş bir borç sayar ve başınıza musibetler gelmesini 
bekler dururlar. En kötü bela kendi başlarına olsun. 
Şüphesiz Allah Semî’dir, Alîm’dir. 

و Veاِبرالَْأع ِمن  bedevilerden öyleleri de vardır kiْؤِمني نم  
iman ederِباللَِّه  Allah’aو  ve ِموالْي gününeالْآِخِر  ahiret اتَِّخذُ ميو 

  اللَِّهkatında  ِعنْدbir yakınlaşmaya  قُرباٍتinfak ettiğini ينِفقُ
Allahو  ve اِتلَوص dua edinirوِلسالر  Resulünَألَا  İyi bilin ki 
 onlar için  لَهمbir yakınlaşmadır  قُربةbu gerçektenٌ ِإنَّها

مِخلُهديس onları alacaktırاللَّه  Allahِتِهمحِفي ر  rahmetineِإن  
Şüphesizاللَّه  Allahغَفُور  Ğafûr’durر ِحيم Rahîm’dir 

99) Ve bedevilerden öyleleri de vardır ki, Allah’a ve ahiret 
gününe iman eder, infak ettiğini Allah katında bir 
yakınlaşmaya ve Resulün dua edinir. İyi bilin ki bu, onlar 
için gerçekten bir yakınlaşmadır. Allah onları rahmetine 
alacaktır. Şüphesiz Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, İslâm'ın cahil bedevilerle nasıl bir mücadele 
verdiğine işaret edildi. İslâm'ın bütünüyle ilâhî metoda dayalı terbiye 
sisteminin olağanüstü bir başarı sağladığına atıf yapılarak son dinin büyük 
bir ıslâh hareketiyle işe başladığı belirtildi. Sonra da hırçın ve o nisbette 
kaba ve cahil bedevileri doğru yola getirmede izlenen irşat metodu kısmen 
açıklandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ونتَِذرعي özür beyan edeceklerdir كُمِإلَي sizeِإذَا  deتُمعجر  geri 
döndüğünüzdeِهمِإلَي  Onlaraقُْل  De kiَوا لَا تتَِذرع Özür 

belirtmeyinizنُْؤِمن لَن  kesin olarak inanmıyoruzلَكُم  size قَد 
 durumunuzu  ِمن َأخْباِركُمAllah  اللَّهbize haber vermiştir نَبَأنَا

  ورسولُهYaptıklarınızı  عملَكُمAllah  اللَّهgörecektir وسيرى
O’nun Resulü deثُم  Sonraوندتُر  döndürüleceksinizاِلِمِإلَى ع  

bileneِبالْغَي  gaybı daِةادالشَّهو  müşahade edilebileni deُئكُمنَبفَي  
O da size haber verecektirا كُنتُمِبم  şeyleriلُونمتَع  yaptığını 

94) Onlara geri döndüğünüzde de size özür beyan 
edeceklerdir. De ki: “Özür belirtmeyiniz, size kesin olarak 
inanmıyoruz. Allah bize, durumunuzu haber vermiştir. 
Yaptıklarınızı Allah görecektir, O’nun Resulü de. Sonra 
gaybı da müşahade edilebileni de bilene 
döndürüleceksiniz. O da size yaptığınız şeyleri haber 
verecektir.” 

ِلفُونحيس and içeceklerِباللَِّه  Allah’aلَكُم  sizeِإذَا  deتُمانقَلَب  geri 
döndüğünüzِهمِإلَي  Onlaraواِرضِلتُع  vazgeçmeniz içinمنْهع  

onlardanوِرضفََأع  O halde siz de yüz çevirinمنْها ع  
onlardanمِإنَّه  Onlar gerçektenسِرج  pistirlerماهْأومو   

varacakları yer deنَّمهج  cehennemdirاءزج  cezası ا كَانُواِبم 
olarak  ونكِْسبي Kazandıklarının 

95) Onlara geri döndüğünüzde de onlardan vazgeçmeniz 
için size Allah’a and içecekler. O halde siz de onlardan yüz 
çevirin. Onlar gerçekten pistirler. Kazandıklarının cezası 
olarak varacakları yer de cehennemdir. 

ِلفُونحي yemin ederlerلَكُم  sizeاوضِلتَر  hoşnut olmanız için 
منْهع Kendilerindenفَِإن  daاوضتَر  hoşnut olsanızمنْهع  Siz 

onlardanفَِإن  şüphesizاللَّه  Allahىضرلَا ي  hoşnut olmaz نع 
 fasıklar  الْفَاِسِقينtopluluğundan الْقَوِم

96) Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. 
Siz onlardan hoşnut olsanız da, şüphesiz Allah, fasıklar 
topluluğundan hoşnut olmaz. 
Bu ayetler Abdullah b. Übeyy hakkında nazil oldu" demektedir. Çünkü 
İbni Übeyy savaştan geri kalmayacağına dair yemin etmiş ve Efendimiz 
(a.s.)'ın kendisinden razı olmasını istemiş, ancak Efendimiz (a.s.) bu 
teklifi kabul etmemişti.367 

ابرالَْأع Bedevilerَأشَد  daha beterdirاكُفْر  küfürو  ve ِنفَاقًا 
nifak bakımındanردَأجو  onlar daha elverişlidirوالَمعَألَّا ي  

bilmemeye deوددح  sınırlarıَلا َأنزم  indirdiğiاللَّه  Allah’ın 
  حِكيمAlîm’dir  عِليمŞüphesiz Allah  واللَّهResulüne علَى رسوِلِه
Hakîm’dir 

97) Bedeviler küfür ve nifak bakımından daha beterdir. 
Allah’ın Resulüne indirdiği sınırları bilmemeye de onlar 
daha elverişlidir. Şüphesiz Allah Alîm’dir, Hakîm’dir. 
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و Veونآخَر  diğer bir kısmı daفُواتَراع  itiraf ettilerِبذُنُوِبِهم  
günahlarını خَلَطُوا karıştırmışlardırلًامع  bir ameliااِلحص  salih 

آخَرو bir başkaًئايس  kötüyleىسع  Umulur kiاللَّه  Allahتُوبي َأن  
tevbelerini kabul eder ِهملَيع  Onlarِإن  Şüphesizاللَّه  Allah 

غَفُور Ğafûr’durِحيمر  Rahîm’dir 
102) Ve diğer bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler. Onlar 
salih bir ameli bir başka kötüyle karıştırmışlardır. Umulur 
ki Allah tevbelerini kabul eder. Şüphesiz Allah Ğafûr’dur, 
Rahîm’dir. 

  تُطَهرbir sadaka  صدقَةMallarındanً  ِمن َأمواِلِهمal ki خُذْ
temizleyipمه  kendilerini كِّيِهمتُزو arındırmışاِبه  bununla 

 senin duan  صلَاتَكDoğrusu ِإنOnlara   علَيِهمdua da et وصلِّ
كَنس güvendirملَه  onlaraاللَّهو  Şüphesiz Allahِميعس  Semî’dir 
ِليمع Alîm’dir 

103) Mallarından bir sadaka al ki, bununla kendilerini 
temizleyip arındırmış olasın. Onlara dua da et. Doğrusu 
senin duan onlara güvendir. Şüphesiz Allah Semî’dir, 
Alîm’dir. 

  هوAllah  اللَّهgerçekten  َأنOnlar bilmiyorlar mı ki َألَم يعلَموا
O’durُلقْبي  kabul edecekَةبالتَّو  tevbeleriاِدِهِعب نع  kullarından 

و ve ُْأخُذي alacak olanقَاِتدالص  sadakalarıَأنو  Şüphesizاللَّه  
Allahوه  Oابالتَّو  Tevvab’dırِحيمالر  Rahîm’dir 

104) Onlar bilmiyorlar mı ki, gerçekten Allah kullarından 
tevbeleri kabul edecek ve sadakaları alacak olan O’dur. 
Şüphesiz  O, Allah Tevvab’dır, Rahîm’dir. 

 sizin  عملَكُمAllah  اللَّهgörecektir  فَسيرىYapın  اعملُواDe ki وقُْل
ettikleriniziولُهسرو  Resulüو  ve ْؤِمنُونالْم mü’minler de 

وندتُرسو Yakında döndürüleceksinizاِلِمِإلَى ع  bileneِبالْغَي  
gaybıو  ve ِةادالشَّه müşahade edilebileniُئكُمنَبفَي  haber 

verecektirا كُنتُمِبم  sizeلُونمتَع  yaptıklarınızı 
105) De ki: “Yapın. Allah sizin ettiklerinizi görecektir. 
Resulü ve mü’minler de. Yakında gaybı ve müşahade 
edilebileni bilene döndürüleceksiniz, size yaptıklarınızı 
haber verecektir.” 

و Veونآخَر  diğer bir kısmı daنوجرم  ertelenmişlerdirِرِلَأم  
emri içinاللَِّه  Allah’ınاِإم  bunlarıمهذِّبعي  ya azaba uğratacakو  

veاِإم  yahutي تُوب tevbelerini kabul edecektirِهملَيع  Oاللَّهو  
Şüphesiz Allahِليمع  Alîm’dirِكيمح  Hakîm’dir 

106) Ve diğer bir kısmı da Allah’ın emri için 
ertelenmişlerdir. O, bunları ya azaba uğratacak ve yahut 
tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah Alîm’dir, 
Hakîm’dir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Medine ve çevresindeki ikiyüzlü dönek, kaypak 
karakterde olan kişiler üzerinde duruldu. Dosdoğru imân etmedikleri 
takdirde üç ayrı azap ile karşılık verileceği açıklandı. Tebûk seferine 
katılmayanlardan bazısının tevbelerinin kabul edileceği umudu belirtildi. 
Sonra da mü'minler arasında birlik ve beraberliği sağlamada önemli rolü 
otan zekât konusu kısmen açıklandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والَِّذين اتبعوهم والساِبقُونَ اْالَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين واْالَنصاِر
ِبِاحساٍن رِضى اُهللا عنهم ورضوا عنه واَعد لَهم جناٍت تجِرى 

 ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا اَبِفيه اِلِدينخ ارها اْالَنهتح(100)ت 
اَه ِمناِفقُونَ وناِب مراْالَع ِمن لَكُموح نِمموا ودرِة مِدينِل الْم

 ِن ثُميترم مهذِّبعنس مهلَمعن نحن مهلَمعفَاِق الَ تلَى النع
 واَخرونَ اعترفُوا ِبذُنوِبِهم (101)يردونَ ِالَى عذَاٍب عِظيٍم 

تى اُهللا اَنْ يسئًا عيس راَخا واِلحالً صملَطُوا عِانَّ خ ِهملَيع وب
 ِحيمر (102)اَهللا غَفُور مهرطَهقَةً تدص اِلِهمواَم ذْ ِمنخ 

 ِميعاُهللا سو ملَه كَنس كالَتِانَّ ص ِهملَيلِّ عصا وِبه كِّيِهمزتو
 ِليم(103)عنةَ عبولُ التقْبي ووا اَنَّ اَهللا هلَمعي اِدِه  اَلَمِعب 

 ِحيمالر ابوالت واَنَّ اَهللا هقَاِت ودذُ الصأْخيقُِل (104)وو 
اعملُوا فَسيرى اُهللا عملَكُم ورسولُه والْمؤِمنونَ وستردونَ ِالَى 

 (105)عاِلِم الْغيِب والشهادِة فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 
واَخرونَ مرجونَ الَمِر اِهللا ِاما يعذِّبهم وِاما يتوب علَيِهم واُهللا 

 ِكيمح ِليم(106)ع  

اِبقُونالسو ileriye geçenلُونالَْأو  İlkاِجِرينهالْم ِمن  muhacirو  ve 
  ِبِإحساٍنonlara uyanlardan  اتَّبعوهمile والَِّذينensar  الَْأنصاِر

güzellikleِضير  razı olmuşturاللَّه  Allahمنْهع  Onlar da 
 لَهمhazırlamıştır   وَأعدO’ndan  عنْهhoşnut olmuşlardır ورضوا

Bunlar içinنَّاٍتج  cennetlerِريتَج  akanاتَهتَح  altındanارالَْأنْه  
nehirlerخَاِلِدين  kalmak üzereاِفيه  oradaادَأب  ebediyyenذَِلك  

İşte budurزالْفَو  kurtuluşِظيمالْع  büyük  
100) İlk ileriye geçen muhacir ve ensar ile onlara güzellikle 
uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da O’ndan hoşnut 
olmuşlardır. Bunlar için orada ebediyyen kalmak üzere, 
altından nehirler akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük 
kurtuluş budur. 

و Veنِمم  olanlar vardırلَكُموح  çevrenizdekiاِبرالَْأع ِمن  
bedevilerdenنَاِفقُونم  münafıkو  ve ِلَأه ِمن halkından da 

 علَى alışkanlığa çevirmiş olanlar vardır  مردواMedine الْمِدينَِة
  نَعلَمهمbiz  نَحنSen onları bilmezsin  لَا تَعلَمهمnifakı النِّفَاِق

Onları bilirizمهذِّبنُعس  Biz onları azaba uğratacağızِنتَيرم  iki 
kereثُم  Sonra daوندري  döndürüleceklerdirذَاٍب ِإلَى ع bir 

azabaِظيٍمع  büyük 
101) Ve çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır ve 
Medine halkından da nifakı alışkanlığa çevirmiş olanlar 
vardır. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Biz onları iki 
kere azaba uğratacağız. Sonra da büyük bir azaba 
döndürüleceklerdir. 
Medine halkından Cuheyne, Muzeyne, Eşca', Eslem ve Gıfâr hakkında 
nazil olmuştur ki bu (kabilelerin ismi verilerek onlardan olan) Abdullah 
ibn Übeyy, Cedd ibn Kays. Muattib ibn Kuşeyr. el-Culâs ibn Suveyd ve 
Ebu Amir er-Râhib kastedilmektedir.368 
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 ِمِننيؤالْم نيفِْريقًا بتا وكُفْرا وارا ِضرِجدسذُوا مخات الَِّذينو
وِارصادا ِلمن حارب اَهللا ورسولَه ِمن قَبلُ ولَيحِلفُن ِانْ اَردنا 

 الَ تقُم ِفيِه اَبدا (107)ِاالَّ الْحسنى واُهللا يشهد ِانهم لَكَاِذبونَ 
يِه ِفيِه لَمسِجد اُسس علَى التقْوى ِمن اَوِل يوٍم اَحق اَنْ تقُوم ِف

 ِرينطَّهالْم ِحباُهللا يوا ورطَهتونَ اَنْ يِحبالٌ ي(108)ِرج ناَفَم 
 ساَس نم اَم رياٍن خوِرضاِهللا و ى ِمنقْولَى تع هانينب ساَس
 الَ بنيانه علَى شفَا جرٍف هاٍر فَانهار ِبِه ِفى ناِر جهنم واُهللا

 الظَّاِلِمني مِدى الْقَوهةً (109)يا ِريبونالَِّذى ب مهانينالُ بزالَ ي 
 ِكيمح ِليماُهللا عو مهقُلُوب قَطَّعِاالَّ اَنْ ت ِانَّ (110)ِفى قُلُوِبِهم 
هم الْجنةَ اَهللا اشترى ِمن الْمؤِمِنني اَنفُسهم واَموالَهم ِباَنَّ لَ

يقَاِتلُونَ ِفى سِبيِل اِهللا فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيِه حقا ِفى 
 ِدِه ِمنهفَى ِبعاَو نماَِن والْقُرِجيِل واِْالنيِة وروالت

وز الْعِظيم فَاستبِشروا ِببيِعكُم الَِّذى بايعتم ِبِه وذَِلك هو الْفَ اِهللا 
(111) 

 
ِإن Şüphesizاللَّه  Allahىاشْتَر  satın almıştırْؤِمِنينالْم ِمن  

mü’minlerdenمهَأنفُس  canlarınıو  ve مالَهوَأم mallarınıِبَأن  
elbetteملَه  onlarَنَّةالْج  cennetقَاِتلُوني  Onlar savaşırِبيِلِفي س  

yolunda اللَِّه Allahقْتُلُونفَي  öldürürو  ve قْتَلُوني öldürülürler 
 hak  حقاyerine getirmeyi taahhüt ettiği علَيِه bir vaaddir وعدا

  ومنKur’an’da الْقُرآِن ve  وİncil’de  والِْإنِجيِلTevrat’ta ِفي التَّوراِة
kimdir?فَىَأو  vefa gösterecek olanِدِههِبع  ahdineاللَِّه ِمن  

Allah’tanواِشرتَبفَاس  O halde sevininِعكُميِبب  alış verişe الَِّذي 
تُمعايب yapmış olduğunuzِبِه  buذَِلكو  İşteوه  budurزالْفَو  

kurtuluşِظيمالْع  büyük 
111) Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını –
elbette onlar cennet karşılığında- satın almıştır. Onlar Allah 
yolunda savaşır, öldürür ve öldürülürler. Tevrat’ta, İncil’de 
ve Kur’an’da yerine getirmeyi taahhüt ettiği hak bir vaaddir. 
Allah’tan ahdine vefa gösterecek olan kimdir? O halde 
yapmış olduğunuz bu alışverişe sevinin. İşte büyük kurtuluş 
budur. 
(*)Evrendeki bütün varlıklar, bu arada insanlann can ve malları Allah'ın 
hükümranlığı altında olmakla beraber, insanın yine İlâhî iradeyle tâbi 
tutulduğu sınavın bir uzantısı olarak yüce Allah "canlar"ı ve "mallar"ı 
müminlere izafe etmiş, onların bu sınavdaki seçme özgürlüğüne dikkat 
çekmiştir. Âyette müminler için kâr, kazanç, başarı kavramlarının dünya 
ile sınırlı olamayacağı, mutluluk anlayışının dünyevi hazlar içine 
hapsedilemeyeceği fikri, satım sözleşmesi benzetmesinden yola çıkan 
edebî bir üslûp kullanılarak işlenmektedir. Müslümanların kritik bir 
durumda bulundukları sırada onları düşmana karşı savaşmaya özendiren 
bu âyette dahi ölümü ve öldürmeyi göze almanın ancak Allah'ın rızâsını 
kazanma amacını taşıdığı ve Allah'ın huzurunda yapılan bir anlaşma 
çerçevesinde, yani O'nun koyduğu ilkelere uygun biçimde cereyan ettiği 
takdirde bir değer ifade edeceğinin belirtilmesi, beşerî ihtiraslar ve dünyevî 
çıkarlar uğrunda canını ortaya koymanın budalaca bir cengâverlik veya 
sonuçlan dünya hayatıyla sınırlı bir kumarbazlık, bu amaçla başkalarının 
canına kıymanın da altından kalkılamaz bir vebal olduğunu gösterir. 
 
 
 
 
 
 

و Veاتَّخَذُوا الَِّذين  edinenlerاِجدسم  mescidاارِضر  zarar 
vermekاكُفْرو  inkâr etmekتَفِْريقًاو  ayrılık sokmakنيب  arasına 
ْؤِمِنينالْم mü’minlerو  ve اادصِإر gözlemek içinبارح نِلم  karşı 

savaşanıاللَّه  Allah’aو  ve ولَهسر Resulüneُلقَب ِمن  daha önce 
و veِلفُنحلَي  diye yemin edenlerنَادَأر ِإن  bir şey istemedikِإلَّا  

başkaنَىسالْح  Biz iyiliktenاللَّهو  Allahدشْهي  şahitlik 
etmektedirمِإنَّه  onların şüphesizونلَكَاِذب  yalancı olduklarına 

107) Ve zarar vermek, inkâr etmek, mü’minler arasına 
ayrılık sokmak ve daha önce Allah’a ve Resulüne karşı 
savaşanı gözlemek için mescid edinenler ve: “Biz iyilikten 
başka bir şey istemedik.” diye yemin edenler, Allah onların 
şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. 
İbn Abbâs'tan rivayete göre bunlar, Ensardan bir takım kimselerdir ki 
Ebu Amir er-Râhib'in isteği ve direktifleri doğrultusunda bir mescid inşa 
etmişlerdi. Ebu Amir er-Râhib bunlara: "Mescidinizi yapın, gücünüzün 
yettiği kadar kuvvet ve silâh hazırlayın. Ben şimdi Rum kralı Kayser'e 
gidiyorum. Rumlardan bir ordu getireceğim ve Muhammed ve ashabını 
buradan çıkaracağım." demişti. Mescidlerini yapıp bitirince Hz. 
Peygamber (a.s)'e geldiler ve: "Mescidimizi yapmayı bitirdik; isteriz ki 
orada namaz kılasın ve bereketli olması için dua edesin." dediler de Allah 
Tealâ: "Zarar vermek…” âyet-i kerimesini indirdi.369  

لَا تَقُم Sen durmaِفيِه  bunun içindeادَأب  hiçbir zamanِجدسلَم  
mescidسُأس  temeli üzerine kurulanَّلَى التى عقْو takvaِلَأو ِمن  

Daha ilkٍموي  günündenُّقَأح  uygundurتَقُوم َأن  durmanaِفيِه  
senin bundaِفيِه  Oradaاٌلِرج  adamlar vardırونِحبي  seven  َأن

  الْمطَّهِرينsever  يِحبŞüphesiz Allah  واللَّهarınmayı يتَطَهروا
arınanları 

108) Sen bunun içinde hiçbir zaman durma. Daha ilk 
gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, senin 
bunda durmana daha uygundur. Orada arınmayı seven 
adamlar vardır. Şüphesiz Allah arınanları sever. 

نَأفَم kimse miسَأس  kuranانَهنْيب  Binasınıلَى ع üzerine 
  خَيرrızası ِرضواٍن ve  وAllah  ِمن اللَِّهkorkusu تَقْوى

hayırlıdırَأم  yoksaنم  kimse mi?سَأس  kurup daانَهنْيب  
binasınıلَى شَفَاع  kenarınaٍفرج  yıkılmaya yüz tutmuş 

 onunla  ِبِهyuvarlanan  فَانْهارbir yarın kenarına هاٍر
birlikteِفي نَاِر  ateşineنَّمهج  cehennemاللَّهو  Şüphesiz 

Allahِديهلَا ي  hidayete erdirmezمالْقَو  topluluğunu 
الظَّاِلِمين zalimler 

109) Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse 
mi hayırlıdır, yoksa binasını yıkılmaya yüz tutmuş bir yerin 
kenarına kurup da onunla birlikte kendisi de cehennem 
ateşine yuvarlanan kimse mi? Şüphesiz Allah zalimler 
topluluğunu hidayete erdirmez. 

 daimi devam edecektir  الَِّذي بنَواbina  بنْيانُهمkurdukları لَا يزاُل
 ِإلَّا kalplerinde  ِفي قُلُوِبِهمbir kuşku kaynağı olmaya ِريبةً

olmadıkçaتَقَطَّع َأن  parça parça مهقُلُوب Kalpleriاللَّهو  Şüphesiz 
Allahِليمع  Alîm’dirِكيمح  Hakîm’dir 

110) Kalpleri parça parça olmadıkça kurdukları bina 
kalplerinde daimi bir kuşku kaynağı olmaya devam 
edecektir. Şüphesiz Allah Alîm’dir, Hakîm’dir. 
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114) Ve İbrahim’in, babası için bağışlanma dilemesi, 
yalnızca ona verdiği bir söz dolayısıyla idi. Kendisine, onun 
gerçekten Allah’a düşman olduğu açıklanınca ondan 
uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim çok duygulu, yumuşak 
huyluydu. 
Tirmizî'nin Abd ibn Humeyd kanalıyla... Hz. Ali'den rivayetinde o öyle 
anlatıyor: Bir adamı müşrik olan ana-babasına istiğfar ederken işittim de: 
"Müşrik oldukları halde ana-babana istiğfarda mı bulunuyorsun?" dedim. 
"İbrahim, babası müşrik olduğu halde onun lehine istiğfarda bulunmadı 
mı?" dedi. Gidip bunu Allah'ın Resûlü (a.s)'ne söyledim de "Ne 
Peygamberin, ne de mü'minlerin müşrikler lehine istiğfarda bulunması 
doğru değildir..." âyeti nazil oldu.334  

و Veام  sürüklemezاللَّه كَان  Allahَِّضلِلي  sapıklığaامقَو  bir 
kavmiدعب  sonraادِإذْ ه  hidayet verdiktenمه  kendilerineتَّىح  
kadarنيبي  açıklayıncayaملَه  kendilerineام  şeyleriتَّقُوني  

sakınacaklarıِإن  Şüphesizاللَّه  Allahِِّبكُل  herٍءشَي  şeyiِليمع  en 
iyi bilendir 

115) Ve Allah kendilerine hidayet verdikten sonra, 
sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar bir 
kavmi sapıklığa sürüklemez. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi 
bilendir. 
Bazı insanlar içki haram kılınmazdan ve kıble Ka'be'ye çevrilmezden önce 
Medine-i Münevvere'ye gelmiş, müslüman olmuş ve kabilelerine 
dönmüşlerdi. Onlar kendi kavimleri içinde, öğrendikleri şekilde yaşarlar ve 
yokluklarında inen âyetlerden haberdar değilken içki haram kılınmış, kıble 
(Ka'be'ye) çevrilmişti. Bir zaman sonra Medine'ye geldiklerinde bunları 
öğrendiler ve: "Ey Allah’ın elçisi, sen bir din üzeresin, biz başka bir din. 
Demek ki biz dalâletteyiz" dediler de Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi 
indirdi.335 

ِإن Şüphesizاللَّه  Allah’ındırلْكم لَه  mülküاِتاومالس  göklerinو  
ve ِضالَْأر yerinِيحي  Diriltirو  ve ُِميتي öldürürا لَكُممو  Sizin 

 yoktur  ولَاbir veliniz de  وِلي ِمنAllah’tan  اللَِّهbaşka ِمن دوِن
 bir yardımcınız da نَِصيٍر

116) Şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Diriltir ve 
öldürür. Sizin Allah’tan başka bir veliniz de bir yardımcınız 
da yoktur. 

لَقَد Andolsun kiتَاب  tevbeye muvaffak ettiاللَّه  Allah لَىع 
النَِّبي nebiyi deاِجِرينهالْمو  muhacirlerleاِرالَْأنصو  ensarı da 

وهعاتَّب الَِّذين ona tabi olanِةاعِفي س  zamandaِةرسالْع  zorِدعب ِمن  
sonraا كَادم  üzere ikenُِزيغي  eğrilmekقُلُوب  gönülleriفَِريٍق  bir 

grubunِْمن مه içlerindenثُم  Sonraتَاب  tevbelerini kabul 
buyurduِهملَيع  onlarınِإنَّه  Çünkü Oِبِهم  onlara karşıٌوفءر  
Raûf’turِحيمر  Rahîm’dir 

117) Andolsun ki Allah nebiyi de içlerinden bir grubun 
gönülleri eğrilmek üzere iken zor zamanda sonra ona tabi 
olan muhacirlerle ensarı da tevbeye muvaffak etti. Sonra 
onların tevbelerini kabul buyurdu. Çünkü O, onlara karşı 
Raûf’tur, Rahîm’dir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, küfrü açık olduğu halde tevbe ve istiğfar etmeden, 
dine yeniden dönmeden ölen kimseler için dua ve istiğfarda bulunmanın, 
cenaze namazlarını kılmanın caiz olmadığı belirtildi. İbrahim (a.s)'ın 
müşrik olan babası için yaptığı duanın nedeni açıklandı. Sonra da doğru 
yolu bulduktan ve kendilerine dinî hükümler açıklandıktan sonra asıl 
büyük sorumluluğun başlayacağı bildirildi ve bütün kuvvet ve kudretin 
Allah'a ait olduğu ifade edilerek kullar için ayrı bir sınır çizildiğine işaret 
ediliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اَلتآِئبونَ الْعاِبدونَ الْحاِمدونَ السآِئحونَ الراِكعونَ الساِجدونَ 
اْالَِمرونَ ِبالْمعروِف والناهونَ عِن الْمنكَِر والْحاِفظُونَ ِلحدوِد 

ؤِر الْمشباِهللا و وا اَنْ (112)ِمِننيناَم الَِّذينو ِبىا كَانَ ِللنم 
 نيبا تِد معب ى ِمنبوا اُوِلى قُركَان لَوو ِرِكنيشوا ِللْمِفرغتسي

 وما كَانَ اسِتغفَار ِابرِهيم (113)لَهم اَنهم اَصحاب الْجِحيِم 
وم ناَ الَِبيِه ِاالَّ عربِللَِّه ت ودع هاَن لَه نيبا تفَلَم اها ِايهدعٍة وِعد

 ِليمح اهالَو ِهيمرِانَّ ِاب ها (114)ِمنمِضلَّ قَوا كَانَ اُهللا ِليمو 
 عِليم بعد ِاذْ هديهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَ ِانَّ اَهللا ِبكُلِّ شىٍء

 ويِميت وما   ِانَّ اَهللا لَه ملْك السمواِت واْالَرِض يحِىي(115)
 لَقَد تاب اُهللا علَى (116)لَكُم ِمن دوِن اِهللا ِمن وِلى والَ نِصٍري 

سِة الْعاعِفى س وهعبات اِر الَِّذينصاْالَنو اِجِرينهالْمو ِبىالن ِة ِمنر
 ِبِهم هِان ِهملَيع ابت ثُم مهفَِريٍق ِمن ِزيغُ قُلُوبي ا كَادِد معب

 ِحيمر فؤ(117)ر  

 
ونالتَّاِئب Tevbe edenlerوناِبدالْع  ibadet edenlerوناِمدالْح  hamd 

edenlerوناِئحالس  seyahat edenlerوناِكعالر  rükû edenler 
وناِجدالس secde edenlerونالْآِمر  emredenlerوِفرعِبالْم  iyiliği 
ونالنَّاهو sakındıranlarنكَِرالْم نع  kötülüktenو  ve اِفظُونالْح 

koruyanlardırوِددِلح  sınırlarınıاللَِّه  Allah’ınشِّربو  müjdele 
ْؤِمِنينالْم O mü’minleri 

112) Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat 
edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, 
kötülükten sakındıranlar ve Allah’ın sınırlarını 
koruyanlardır. O mü’minleri müjdele. 
İbn Abbâs der ki: Bundan bir önceki âyet-i kerime nazil olunca bir adam: 
"Ey Allah'ın elçisi, hırsızlık yapsa, zina etse ve içki içse de mi?" diye sordu 
da bu âyet-i kerime nazil oldu.370 

 iman  آمنُواde  والَِّذينNebiye de  كَان ِللنَِّبيyakışmaz ما
edenlere deواتَغِْفرسي َأن  bağışlanma dilemeleriِْلل شِْرِكينم 

müşrikler içinلَوو  olsaكَانُوا  dahiىبِلي قُرُأو  yakınlarıِدعب ِمن  
sonraنيا تَبم  açıklandıktanملَه  Kendilerineمَأنَّه  onların 
ابحَأص ehli olduklarıِحيِمالْج  çılgın ateşli 

113) Kendilerine onların çılgın ateş ehli oldukları 
açıklandıktan sonra –yakınları dahi olsa- müşrikler için 
bağışlanma dilemeleri Nebiye de iman edenlere de 
yakışmaz. 

و Veِتغْفَاراس ا كَانم  bağışlanma dilemesiاِهيمرِإب  İbrahim’in 
 bir söz dolayısıyla idi  عن موِعدٍةyalnızca  ِإلَّاbabası için ِلَأِبيِه

  لَهaçıklanınca تَبين  فَلَماgerçekten  ِإياهona verdiği وعدها
Kendisineَأنَّه  onunودع  düşman olduğuِللَِّه  Allah’aَأرتَب  

uzaklaştıِمنْه  ondanِإن  Şüphesizاِهيمرِإب  İbrahimاهلََأو  çok 
duyguluِليمح  yumuşak huyluydu 
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وعلَى الثَّلَثَِة الَِّذين خلِّفُوا حتى ِاذَا ضاقَت علَيِهم اْالَرض ِبما 
ضو تبحاِهللا ِاالَّ ر أَ ِمنلْجوا اَنْ الَ مظَنو مهفُساَن ِهملَيع اقَت

 ِحيمالر ابوالت ووا ِانَّ اَهللا هوبتِلي ِهملَيع ابت ِه ثُم(118)ِالَي 
 اِدِقنيالص عوا مكُونقُوا اَهللا ووا اتناَم ا الَِّذينهآاَيا (119)يم 

 الَهِل الْمِدينِة ومن حولَهم ِمن اْالَعراِب اَنْ يتخلَّفُوا عن كَانَ
رسوِل اِهللا والَ يرغَبوا ِباَنفُِسِهم عن نفِْسِه ذَِلك ِباَنهم الَ 
يِصيبهم ظَمأٌ والَ نصب والَ مخمصةٌ ِفى سِبيِل اِهللا والَ يطَؤنَ 

ا يِغيظُ الْكُفَّار والَ ينالُونَ ِمن عدو نيالً ِاالَّ كُِتب لَهم ِبِه موِطئً
 ِسِننيحالْم راَج ِضيعِانَّ اَهللا الَ ي اِلحلٌ صمالَ (120)عو 

 والَ يقْطَعونَ واِدياً ِاالَّ كُِتب  ينِفقُونَ نفَقَةً صِغريةً والَ كَِبريةً
 وما كَانَ (121)يجِزيهم اُهللا اَحسن ما كَانوا يعملُونَ لَهم ِل

الْمؤِمنونَ ِلينِفروا كَافَّةً فَلَوالَ نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة ِمنهم طَاِئفَةٌ 
ملَّهلَع ِهموا ِالَيعجِاذَا ر مهموا قَوِذرنِلييِن ووا ِفى الدفَقَّهتِلي 

 (122)يحذَرونَ 

 
و Veنِفقُونلَا ي  infak ettikleriًنَفَقَة  her nafakaًةِغيرص  küçük لَاو 

 mutlaka  ِإلَّاher vadi  واِدياaştıkları لَا يقْطَعونve   وbüyük كَِبيرةً
كُِتب yazılmıştırملَه  onlar adınaمهِزيجِلي  onlara karşılığınıَّالل ه 

Allahنسَأح  daha güzeliyleلُونمعا كَانُوا يم  yaptıklarının 
121) Ve küçük, büyük infak ettikleri her nafaka ve aştıkları 
her vadi, mutlaka Allah yaptıklarının daha güzeliyle onlara 
karşılığını onlar adına yazılmıştır. 

و Veام  gerekmez كَان ْؤِمنُونالْم Mü’minlerinوانِفرِلي  çıkmaları 
 bir  ِفرقٍَةher  ِمن كُلçıktığındaِّ  نَفَرÖyleyse  فَلَولَاtopluca كَافَّةً

topluluktanمِمنْه  onlardanٌطَاِئفَة  bir grupواتَفَقَّهِلي  derin bir 
kavrayış edinmekيِنِفي الد  dindeو  ve نِذرواِلي uyarmak için 

مهمقَو kavimleri kendilerineوا  ِإذَاعجر geri döndüğündeِهمِإلَي  
onlarıملَّهلَع  Umulur ki onlar daونذَرحي  kaçınıp sakınırlar 

122) Ve mü’minlerin topluca çıkmaları gerekmez. Öyleyse 
onlardan her bir topluluktan bir grup, çıktığında, dinde 
derin bir kavrayış edinmek ve kavimleri kendilerine geri 
döndüğünde onları uyarmak için. Umulur ki onlar da 
kaçınıp sakınırlar. 
(*)Geçen âyetler itibarlı, şerefli, hür ve müstakil bir devlet olma 
hüviyetiyle ortaya çıkan İslâm Devleti'nin temeli en sağlam şekilde 
atılırken ve kötü niyetli düşmanlarının gözü korkutulurken Medine 
halkına ve çevresindeki bedevilere savaşa katılmamanın hiç yakışmıyacağı 
belirtiliyor. Çünkü kurulan bu kutsal devletin ilk nîmet ve şerefinin onlara 
ait olacağına işaret edilerek iyi düşünmeleri isteniliyor. Allah yolunda 
atacakları her adımdan, aşacakları her vadiden dolayı kendilerine büyük 
mükâfat ve sevap verileceği müjdeleniyor. Sonra da düşman savaş için 
seferber olunca, mü'minlerin de topyekûn savaşa çıkmaları, ancak ülkenin 
ilim ve irfanına hizmet eden ilim adamlarının bundan istisna edilmeleri 
bildiriliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veلَى الثَّلَاثَِةع  üç deخُلِّفُوا الَِّذين  geri bırakılanتَّىح  Öyle ِإذَا 
rağmenْاقَتض  dar gelmişti  ِهملَيع onlara ضالَْأر yeryüzü اِبم 
  علَيِهمsıktıkça sıkmıştı وضاقَتْ bütün genişliğine  رحبتْ

kendileriniمهَأنفُس  vicdanlarıظَنُّواو  Nihayetَألْجلَا م َأن  
sığınacak hiç bir şey olmadığını anlamışlardıاللَِّه ِمن  

Allah’tanِإلَّا  başkaِهِإلَي  O’ndanثُم  Sonraتَاب  tevbe etsinler 
diyeِهملَيع  onlarıواتُوبِلي  tevbeye muvaffak buyurdu ِإن 

Şüphesizاللَّه  Allahوه  Oابالتَّو  Tevvab’dırِحيمالر  Rahîm’dir 
118) Ve geri bırakılan üç (kişi) de. Öyle ki, bütün 
genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti, vicdanları 
kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah’tan O’ndan 
başka sığınacak hiç bir şey olmadığını anlamışlardı. Sonra 
(O’na) tevbe etsinler diye onları tevbeye muvaffak buyurdu. 
Şüphesiz Allah O, Tevvab’dır, Rahîm’dir. 

  وAllah’tan  اللَّهsakının  اتَّقُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
ve كُونُوا olunعم  beraberاِدِقينالص  sadıklarla 

119) Ey iman edenler, Allah’tan sakının ve sadıklarla 
beraber olun. 
17.18.1ve 19.  Muhacirler. Mekke ve diğer beldelerden hicret edip 
Medine’de Resûlüllah’a katılan kimseler. Yardım edenler. Medine’nin Evs 
ve Hazreç kabilelerine mensup yerli halkı. Allah Resûlüne inanmış, ona 
yardım ettikleri için Ensar adını almışlardı. Güçlük saati. Tebük seferi 
sırasında, açlık, susuzluk ve kavurucu sıcakla iç içe geçen meşakkatli 
günler. Kalpler kayıyor. Durumun şiddetinden ve konumun 
dayanılmazlığmdan kalpleri haktan sapmak üzereyken. Geri kalan üç kişi. 
Savaştan geri bırakılan üç kişi. (Malik oğlu  Ka’b, Rebi oğlu Mürare ve 
Ümeyye oğlu Hilâl.) Genişliğine ve rahatlığına rağmen. Sığınacak, kaçıp 
saklanacak bir yer yoktur.  Sadıklar. Niyetleri, içleri ve işleri doğru olanlar. 
Ayetleri hepsi de ensardan olan Ka'b ibn Mâlik, Hilâl ibn Ümeyye ve 
Murâra ibnu'r-Rebî' hakkında nazil olmuştur. 

 çevresindeki من حولَهمve   وMedine  الْمِدينَِةhalkına ما كَان ِلَأهِل
  عن رسوِلgeri kalmaları  َأن يتَخَلَّفُواbedevilere ِمن الَْأعراِب

Resulündenاللَِّه  Allah’ınواغَبرلَا يو  tercih etmeleri yakışmaz 
ِبَأنفُِسِهم onun nefsineنَفِْسِه نع  kendi nefisleriniذَِلك  Çünkü 
مِبَأنَّه onlarınمهِصيبلَا ي  çekmeleriٌأظَم  açlık بلَا نَصو yorgunluk 

  ولَا يطَُئونAllah  اللَِّهyolunda  ِفي سِبيِلsusuzluk ولَا مخْمصةٌ
ayak basmalarıِطًئاوم  bir yereُِغيظي  kızdıracakالْكُفَّار  kâfirleri 

نَالُونلَا يو zafere ulaşmalarıودع ِمن  bir düşmana karşıلًانَي  
karşılığındaِإلَّا  mutlakaكُِتب  yazılırملَه  olarakِبِه  kendilerine 

  لَا يِضيعAllah  اللَّهŞüphesiz  ِإنsalih  صاِلحbir amel عمٌل
bırakmazرَأج  mükâfatsızِسِنينحالْم  muhsinleri 

120) Medine halkına ve çevresindeki bedevilere, Allah’ın 
Resulünden geri kalmaları, kendi nefislerini onun nefsine 
tercih etmeleri yakışmaz. Çünkü onların Allah yolunda 
susuzluk, yorgunluk, açlık çekmeleri, kâfirleri kızdıracak 
bir yere ayak basmaları, bir düşmana karşı zafere 
ulaşmaları karşılığında mutlaka kendilerine salih bir amel 
olarak yazılır. Şüphesiz Allah muhsinleri mükâfatsız 
bırakmaz. 
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نورلَا يَأو Görmüyorlar mı kiمَأنَّه  gerçekten onlarفْتَنُوني  
onlar belaya çarptırılıyorlar daِِّفي كُل  herاٍمع  yılًةرم  birَأو  

veyaِنتَيرم  iki defaثُم  sonraونتُوبلَا ي  tevbe etmiyorlarو  ve  لَا
مه onlarونذَّكَّري  düşünmüyorlar 

126) Görmüyorlar mı ki, gerçekten onlar her yıl, bir veya iki 
defa belaya çarptırılıyorlar da sonra tevbe etmiyorlar ve 
onlar düşünmüyorlar. 

و Veِإذَا  zamanْا ُأنِزلَتم  indirildiğiٌةورس  bir sûreنَظَر  
bakarlarمهضعب  birlerineٍضعِإلَى ب  biriاكُمرْل يه  Sizi görüyor 

mu?ٍدَأح ِمن  bir kimseثُم  Sonraفُوارانص  sıvışıp giderlerَفرص  
ters çevirmiştirاللَّه  Allahُقُل مهوب onların kalpleriniمِبَأنَّه  

Çünkü onlarمقَو  bir toplulukturlarونفْقَهلَا ي  kavramayan 
127) Ve bir sûre indirildiği zaman biri birlerine bakarlar: 
“Sizi bir kimse görüyor mu?” Sonra sıvışıp giderler. Allah 
onların kalplerini ters çevirmiştir. Çünkü onlar kavramayan 
bir toplulukturlar. 

لَقَد Andolsunكُماءج  size gelmiştirوٌلسر  bir Resulَأنفُِسكُم ِمن  
içinizdenِزيزع  gücüne gidenِهلَيع  onunِنتُّما عم  sıkıntıya 

düşmeniz ِريصح pek düşkünكُملَيع  sizeْؤِمِنينِبالْم  mü’minlere 
 esirgeyici olan  رِحيمşefkatli رءوفٌ

128) Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz onun 
gücüne giden, size pek düşkün, mü’minlere şefkatli, 
esirgeyici olan bir Resul gelmiştir. 

فَِإن Eğerالَّوتَو  yüz çevirirlerseفَقُْل  de kiِبيسح  Bana yeterاللَّه  
Allahلَا  yokturِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه  O’ndanِهلَيع  ancak O’na 
  الْعرِشRabbi  ربO’dur هوve   وBen tevekkül ettim تَوكَّلْتُ

Arş’ınِظيِمالْع  büyük 
129) Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan 
başka ilah yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim ve büyük 
Arş’ın Rabbi O’dur.”  
Resûl-i Ekrem'in müminlere karşı tutumuna ve hissiyatına ağırlık verilen 
128. âyette o, Allah Teâlâ'nın iki güzel İsmi ile, "Raûf' ve "Rahîm" olarak 
nitelenmiştir; raûf "çok şefkatli", rahîm "çok merhametli" demektir. Yüce 
Allah'ın hiçbir peygamberini kendi isimlerinden ikisiyle birlikte anmamış 
olduğu dikkate alınırsa onun rabbimizin katındaki derecesi ve bütün bu 
açıklamalara rağmen ondan yüz çevirenlerin ne büyük ziyanda oldukları 
daha iyi anlaşılır. İşte 129. âyette Hz. Peygamber'den bu gibi bahtsızların 
tutumlarından üzüntü duymaması, sadece Allah'a güvenip dayandığını 
hatırlaması ve onlara da bunu duyurması istenmektedir. 
Tevbe sûresine, yaptıkları andlaşmaları bozan müşriklere Allah ve Resulü 
tarafından ültimatom mahiyetinde verilen dört aylık süre ilân edilerek 
başlandı ve her türlü kolaylaştırıcı şartlara ve imkânlara rağmen Hak'tan 
yüzcevirenler olursa, Allah'ın Hz. Muhammed (a.s)'e yeterli yardımcı 
olduğu, O'ndan başka hiçbir ilâhın olmadığı açıklanarak noktalandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يآاَيها الَِّذين اَمنوا قَاِتلُوا الَِّذين يلُونكُم ِمن الْكُفَّاِر ولْيِجدوا 
 ِقنيتالْم عوا اَنَّ اَهللا ملَماعِغلْظَةً و ِاذَ(123)ِفيكُما  وا م

 فَاَما  اُنِزلَت سورةٌ فَِمنهم من يقُولُ اَيكُم زادته هِذِه ِاميانا
 واَما الَِّذين (124)الَِّذين اَمنوا فَزادتهم ِاميانا وهم يستبِشرونَ 

اتمو ِسِهما ِالَى ِرجسِرج مهتادفَز ضرم ِفى قُلُوِبِهم مهوا و
 اَوالَ يرونَ اَنهم يفْتنونَ ِفى كُلِّ عاٍم مرةً اَو (125)كَاِفرونَ 

 وِاذَا ما اُنِزلَت (126)مرتيِن ثُم الَ يتوبونَ والَ هم يذَّكَّرونَ 
نصرفُوا سورةٌ نظَر بعضهم ِالَى بعٍض هلْ يريكُم ِمن اَحٍد ثُم ا

 لَقَد جاَء كُم (127)صرف اُهللا قُلُوبهم ِباَنهم قَوم الَ يفْقَهونَ 
 كُملَيع ِريصح مِنتا عِه ملَيع ِزيزع فُِسكُماَن ولٌ ِمنسر

 ِحيمر فؤر ِمِننيؤاُهللا الَ (128)ِبالْم ِبىسا فَقُلْ حلَّووفَِانْ ت 
  (129)ه ِاالَّ هو علَيِه توكَّلْت وهو رب الْعرِش الْعِظيِم ِالَ

 
 olanlarla  الَِّذينsavaşın  قَاِتلُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
لُونَكُمي size en yakınالْكُفَّاِر ِمن  kâfirlerdenواِجدلْيو  Onlar 

bulsunlarِفيكُم  sizdeًِغلْظَة  büyük bir azimو  ve والَماع bilin ki 
َأن gerçektenاللَّه  Allahعم  beraberdirتَِّقينالْم  muttakilerle 

123) Ey iman edenler, kâfirlerden size en yakın olanlarla 
savaşın. Onlar sizde büyük bir azim bulsunlar. Ve bilin ki 
gerçekten Allah muttakilerle beraberdir.  

و Veِإذَا  zamanْا ُأنِزلَتم  indirildiğiٌةورس  bir sûreمفَِمنْه  
içlerindenنم  bazılarıقُوُلي  derlerكُمَأي  hanginizinتْهادز  

artırdı?ِذِهه  Buانًاِإيم  imanınıافََأم  gelinceالَِّذين  edenlereنُواآم  
İmanمتْهادفَز  onların artırmıştırانًاِإيم  imanınıو  ve مه onlar 

ونِشرتَبسي birbirleriyle müjdeleşirler 
124) Ve bir sûre indirildiği zaman içlerinden bazıları: “Bu 
hanginizin imanını artırdı?” derler. İman edenlere gelince; 
onların imanını artırmıştır ve onlar birbirleriyle 
müjdeleşirler. 

و Veاَأم  gelinceالَِّذين  bulunanlaraِفي قُلُوِبِهم  kalplerindeضرم  
hastalıkمتْهادفَز  onların artırdıاسِرج  iğrençliklerine ِإلَى 
ِسِهمِرج iğrençlik katıpو  ve اتُوام öldülerمهو  onlarَك وناِفر 

kâfir olarak 
125) Ve kalplerinde hastalık bulunanlara gelince; onların 
iğrençliklerine iğrençlik katıp artırdı ve onlar kâfir olarak 
öldüler. 
(*)Yukarıdaki âyetler, kalblerinde nifak hastalığı bulunan ikiyüzlü 
döneklerin inen Kur'ân sûreleri karşısında inkâr ve inatlarının arttığına 
temas edildi. Onların aksine, inen her sûre ve âyetin gerçek mü'minlerin 
imân ve irfanını artırdığı belirtildi. Kalblerinde inkâr ve nifak hastalığının, 
hakkı bulanık ve deforme gördüğü, bu yüzden sadece murdarlıklarının 
arttığı, ilâhî teşhîs anlamında açıklanıyor. 
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 )10(سورة يونس 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 اَكَانَ ِللناِس عجبا اَنْ (1)الر ِتلْك اَيات الِْكتاِب الْحِكيِم 
ِذين اَمنوا اَنَّ اَوحينا ِالَى رجٍل ِمنهم اَنْ اَنِذِر الناس وبشِر الَّ

ِهمبر دٍق ِعنِصد مقَد ملَه  ِبنيم اِحرذَا لَسونَ ِانَّ هقَالَ الْكَاِفر 
 ِانَّ ربكُم اُهللا الَِّذى خلَق السمواِت واْالَرض ِفى ِستِة اَياٍم (2)

 شِفيٍع ِاالَّ ِمن بعِد  يدبر اْالَمر ما ِمن ثُم استوى علَى الْعرِش
 ِالَيِه (3)ِاذِْنِه ذَِلكُم اُهللا ربكُم فَاعبدوه اَفَالَ تذَكَّرونَ 

 هِعيدي ثُم لْقا الْخؤدبي ها ِانقاِهللا ح دعا وِميعج كُمِجعرم
ِقسِط والَِّذين كَفَروا ِليجِزى الَِّذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِبالْ

 (4)لَهم شراب ِمن حِميٍم وعذَاب اَِليم ِبما كَانوا يكْفُرونَ 
هو الَِّذى جعلَ الشمس ِضياًء والْقَمر نورا وقَدره مناِزلَ 

 ِبالْحق ِلتعلَموا عدد السِنني والِْحساب ما خلَق اُهللا ذَِلك ِاالَّ
 ِانَّ ِفى اخِتالَِف اللَّيِل والنهاِر (5)يفَصلُ اْالَياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ 

  (6)وما خلَق اُهللا ِفى السمواِت واْالَرِض الَياٍت ِلقَوٍم يتقُونَ 
 

وه O’durَلعالَِّذي ج  kılanسالشَّم  Güneşiاءِضي  bir aydınlık 
رالْقَمو ayıانُور  bir nurهرقَدو  ona belirleyenنَاِزَلم  konak 

yerleriوالَمِلتَع  bilmeniz içinددع  sayısınıِنينالس  yıllarınو  ve 
ابالِْحس hesabıَا خَلَقم  yaratmıştırاللَّه  Allahذَِلك  bunlarıِإلَّا  
ancakِّقِبالْح  hak ileَفُل يص geniş geniş açıklarاِتالْآي  ayetleri 
 Bilen  يعلَمونbir topluluk için ِلقَوٍم

5) Güneşi bir aydınlık, ayı bir nur kılan, yılların sayısını ve 
hesabı bilmeniz için ona konak yerleri belirleyen O’dur. 
Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır. Bilen bir topluluk 
için ayetleri geniş geniş açıklar. 

ِإن Gerçektenِفي اخِْتلَاِف  ard arda gelişindeِلاللَّي  geceو  ile 
 ِفي Allah’ın  اللَّهyarattığı  خَلَقşeylerdeَ ما ve  وgündüzün النَّهاِر

 elbette ayetler  لَآياٍتyerde الَْأرِض ve  وgöklerde السماواِت
vardırٍمِلقَو  bir topluluk içinتَّقُوني  sakınan 

6) Gerçekten, gece ile gündüzün ard arda gelişinde ve 
Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde sakınan bir 
topluluk için elbette ayetler vardır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Cenâb-ı Hakk'ın birliğine ve kudretinin 
sınırsızlığına delâlet eden, insan aklına ışık tutan kevnî âyetlere yer verildi. 
İlim adamlarına ve araştırıcılara ana fikir verilerek varlık âleminin 
bütünüyle Hakk'ı tasdik etmekte olduğu belirtildi. Allah'ın varlığına, 
birliğine, sanatının benzersizliğine delâlet eden delil ve belgeler sıralandı. 
Güneş ve Ay'la ilgili ana fikirler verildi. Sonra da bunlardan ancak 
Allah'tan saygı ile korkup inkâr ve maddecilikten sakınan akıl sahiplerinin 
öğüt alacağı belirtiliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 YUNUS SURESİ  
Kur'ân-ı Kerîm'in 10. sûresi. 109 âyet, 1832 kelime ve 
5567 harften ibarettir. Mekkî surelerden olup, İsra 
sûresinden sonra nâzil olmuştur. 40, 94, 95, âyetleri 
Medîne'de inmiştir. Mekke döneminin sonlarında, 
Mekkelilerin Müslümanlara yönelik baskılarının arttığı ve 
Hz. Muhammed'in son uyarılarını yaptığı bir dönemde 
nâzil olduğu anlaşılmaktadır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 Kitabın  الِْكتَاِبayetleridir  آياتBunlarُ  ِتلْكRa  رLam  لElif ا
 hikmetli الْحِكيِم

1) Elif, Lam, Ra. Bunlar, hikmetli Kitabın ayetleridir. 
َأكَان geldi?ِللنَّاِس  insanlara ابجع şaşırtıcı mıنَايحَأو َأن  diye 

vahyetmemizجٍل ِإلَى ر bir adamaمِمنْه  İçlerindenَأنِْذر َأن  
uyarالنَّاس  İnsanlarıو  ve شِّرب olduğunu müjdeleنُواآم الَِّذين  

iman edenlereَأن  muhakkakملَه  kendileri içinمقَد  makam 
 رون الْكَاِفdediler  قَاَلRableri  ربِهمkatında  ِعنْدgerçek bir ِصدٍق

Kâfirlerِإن  Gerçektenذَاه  buاِحرلَس  bir sihirbazdırِبينم  
apaçık 

2) İçlerinden bir adama: ‘İnsanları uyar ve iman edenlere, 
Rableri katında kendileri için muhakkak gerçek bir makam 
olduğunu müjdele’ diye vahyetmemiz, insanlara şaşırtıcı mı 
geldi? Kâfirler: “Gerçekten bu, apaçık bir sihirbazdır” 
dediler. 
İbn Abbâs der ki: Allah Tealâ, Muhammed (a.s)'ı elçisi olarak gönderdiği 
zaman araplar, ya da onlardan kâfir olanlar bunu inkâr ettiler ve: "Allah, 
elçisinin Muhammed gibi bir beşer olmasından uzak ve yücedir." ve 
"Allah, peygamber olarak göndermek üzere Ebu Talib'in yetiminden 
başkasını bulamadı mı?" dediler ve işte bunun üzerine Allah Tealâ bu" 
âyet-i kerimeyi indirdi.371 

ِإن Şüphesiz kiكُمبر  sizin Rabbinizاللَّه  Allah’tırَلَقَ الَِّذي خ 
yaratanاِتاومالس  gökleriو  ve ضالَْأر yeriِفي ِستَِّة  altıاٍمَأي  
gündeثُم  sonraىتَواس  istiva edenِشرلَى الْعع  Arş’aربدي  yerli 

yerince yönetenرالَْأم  işleriام  hiç kimse olamazشَِفيٍع ِمن  
şefaatçiِإلَّا  olmadıkçaِد ِمنعب  sonraِإذِْنِه  O’nun izniذَِلكُم  İşte 

budurاللَّه  Allahكُمبر  Rabbiniz olanودبفَاع  ibadet edinه  O 
halde O’naونَأفَلَا تَذَكَّر  Düşünmeyecek misiniz? 

3) Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde 
yaratan, sonra Arş’a istiva eden, işleri yerli yerince yöneten 
Allah’tır. O’nun izni olmadıktan sonra hiç kimse şefaatçi 
olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O halde O’na 
ibadet edin. Düşünmeyecek misiniz? 

 لَِّه الvaadi  وعدHepinizin  جِميعاdönüşü  مرِجعكُمO’nadır ِإلَيِه
Allah’ınاقح  bir gerçektirِإنَّه  şüphesiz O’durُأدبي  İlkinَالْخَلْق  
yaratanثُم  sonra daهِعيدي  yaratmayı tekrarlayacak olan ُ 
ِزيجِلي mükâfatlandırmak içinنُواآم الَِّذين  iman edipِملُواعو  

amel işleyenleriاِتاِلحالص  salih ِطِبالِْقس adaletiyleالَِّذينو  
edenlere gelinceواكَفَر  İnkarملَه  onlar içinابشَر  bir içecek 

 ِبما acı  َأِليمbir azap vardır عذَابve   وkaynar sudan ِمن حِميٍم
 küfürleri  يكْفُرونdolayısıyla كَانُوا

4) Hepinizin dönüşü O’nadır. Allah’ın vaadi bir gerçektir. 
İlkin yaratan, sonra da iman edip salih amel işleyenleri 
adaletiyle mükâfatlandırmak için yaratmayı tekrarlayacak 
olan şüphesiz O’dur. İnkar edenlere gelince; küfürleri 
dolayısıyla, onlar için kaynar sudan bir içecek ve acı bir 
azap vardır. 
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و Veلَو  eğerُلجعي  çabuklaştırsaydıاللَّه  Allahِللنَّاِس  insanlara 
الشَّر şerri deمالَهجِتعاس  onların çarçabucak davrandıkları gibi 
 mutlaka  ِإلَيِهمhüküm verilirdi  لَقُِضيhayra ulaşmak için ِبالْخَيِر
ملُهَأج ecellerineفَنَذَر  İşte bir durumda bırakırızونجرلَا ي الَِّذين  

ummayanlarıنَاِلقَاء  bize kavuşmayıاِنِهمِفي طُغْي  biz böylece 
azgınlıkları içindeونهمعي  şaşkınca dolaşır 

11) Ve eğer Allah, onların hayra ulaşmak için çarçabucak 
davrandıkları gibi insanlara şerri de çabuklaştırsaydı, 
mutlaka ecellerine hüküm verilirdi. İşte, bize kavuşmayı 
ummayanları biz böylece azgınlıkları içinde şaşkınca 
dolaşır bir durumda bırakırız. 
Bu âyet-i kerimenin "Ey Allahım, eğer bu senin katından bir hak ise 
gökten başımıza taş yağdır" demiş olan en-Nadr ibnu'l-Hâris hakkında 
indiği söylenmiştir.336 

و Veِإذَا  zamanسم  dokunduğuانالِْإنْس  insanaرالض  bir zarar 
  َأوotururken  َأو قَاِعداyan yatarken  ِلجنِْبِهbize dua eder دعانَا

ya daاقَاِئم  ayaktaykenافَلَم  zaman iseكَشَفْنَا  kaldırdığımızنْهع  
üstündenهرض  zararınıرم  döner giderكََأن  sanki gibiنَاعدي لَم  

bizi hiç çağırmamışرِإلَى ض  zararaهسم  kendisine dokunan 
كَذَِلك İşteنيز  böylece süslü gösterilir ِرِفينسِللْم ölçüyü 

taşıranlaraا كَانُوام  olduklarıلُونمعي  yapmakta  
12) Ve insana bir zarar dokunduğu zaman, yan yatarken, 
otururken ya da ayaktayken bize dua eder, zararını 
üstünden kaldırdığımız zaman ise; sanki kendisine 
dokunan zarara bizi hiç çağırmamış gibi döner gider. İşte, 
ölçüyü taşıranlara yapmakta oldukları böylece süslü 
gösterilir. 

و Veلَقَد  andolsun kiلَكْنَاَأه  biz helak ettikونالْقُر  nesilleri ِمن 
ِلكُمقَب sizden öncekiواا ظَلَملَم  zulmettikleriمتْهاءجو  getirdiği 

haldeملُهسر  Resulleriنَاِت ِبيالْب apaçık delillerو  ve ا كَانُوام için 
 biz  نَجِزيİşte böyle  كَذَِلكiman etmeyecekleri ِليْؤِمنُوا

cezalandırırızمالْقَو  bir topluluğuِرِمينجالْم  günahkâr olan 
13) Ve andolsun ki biz, sizden önceki nesilleri, Resulleri 
kendilerine apaçık deliller getirdiği halde, zulmettikleri ve 
iman etmeyecekleri için helak ettik. İşte biz, günahkâr olan 
bir topluluğu böyle cezalandırırız. 

ثُم Sonraلْنَاكُمعج  sizi kıldıkَخَلَاِئف  halifelerِضِفي الَْأر  
yeryüzüneِدعب ِمن  ardından ِهم onlarınِلنَنْظُر  görmek içinَفكَي  

nasılلُونمتَع  yapacağınızı 
14) Sonra nasıl işler yapacağınızı görmek için, onların 
ardından sizi yeryüzüne halifeler kıldık. 
13-14. Ayetlede insanın yaratılış amacı doğrultusunda geçen tarihi 
özetleniyor: Arka arkaya nesiller, peygamberlerin çağrılarına muhatap olan 
ümmetler gelip geçiyor, inkâr ve isyan yolunu seçenler tarih sahnesinden 
çekiliyor, yerlerine başkaları geliyor. Şimdi de son Peygamber'in ümmeti 
aynı imtihana tâbi tutuluyor. Çağrıya uyanlar icabet ümmeti, çeşitli 
bahanelerle çağnya karşı direnenlerse, "davet edilmiş ve edilmekte 
olanlar" mânasında davet ümmeti olarak nöbetlerini geçirmiş oluyorlar. 
İmtihanın iki temel konusu tevhid ve adalettir. Tevhid inancına sadık 
kalan ve adalete riayet edenler imtihanı kazanmış, kendilerine tahsis edilen 
yurdun, oradaki hayatın ve nimetlerin hakkını vermiş olacaklar; buna 
karşılık şirke ve zulme sapanlar ise kısmen dünyada, eksiksiz olarak da 
âhirette bunun cezasını çekeceklerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِانَّ الَِّذين الَ يرجونَ ِلقَاَء ناَ ورضوا ِبالْحيوِة الدنيا واطْماَنوا 
 اُولَِئك مأْويهم النار ِبما (7)ِبها والَِّذين هم عن اَياِتنا غَاِفلُونَ 

الصاِلحاِت  ِانَّ الَِّذين اَمنوا وعِملُوا (8)كَانوا يكِْسبونَ 
يهِديِهم ربهم ِبِامياِنِهم تجِرى ِمن تحِتِهم اْالَنهار ِفى جناِت 

 دعويهم ِفيها سبحانك اللَّهم وتِحيتهم ِفيها سالَم (9)النِعيِم 
 الَِمنيالْع بِللَِّه ر دماَِن الْح ميهوعد اَِخرلُ (10)وجعي لَوو 

 ذَرفَن ملُهاَج ِهمِالَي ِر لَقُِضىيِبالْخ مالَهجِتعاس راِس الشاُهللا ِللن
 وِاذَا مس (11)الَِّذين الَ يرجونَ ِلقَاَء ناَ ِفى طُغياِنِهم يعمهونَ 

و قَاِئما فَلَما كَشفْنا عنه اِْالنسانَ الضر دعانا ِلجنِبِه اَو قَاِعدا اَ
ضره مر كَاَنْ لَم يدعنا ِالَى ضر مسه كَذَِلك زين ِللْمسِرِفني ما 

 ولَقَد اَهلَكْنا الْقُرونَ ِمن قَبِلكُم لَما (12)كَانوا يعملُونَ 
يِبالْب ملُهسر مهاَء تجوا واِت ظَلَمن  وا كَذَِلكِمنؤوا ِليا كَانمو

 ِرِمنيجالْم مِزى الْقَوجِفى (13)ن الَِئفخ اكُملْنعج ثُم 
  (14)اْالَرِض ِمن بعِدِهم ِلننظُر كَيف تعملُونَ 

 
ِإن Muhakkak kiونجرلَا ي الَِّذين  ummayanlarنَاِلقَاء  bizimle 

karşılaşmayıواضرو  razı olanlarاِةيِبالْح  hayatınaانْيالد  dünyaو  
ve َأنُّوااطْم tatmin olanlarاِبه  bununlaو  ve مه الَِّذين olanlar نع 
 habersiz  غَاِفلُونayetlerimizden آياِتنَا

7) Muhakkak ki bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya 
hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve 
ayetlerimizden habersiz olanlar; 

لَِئكُأو İşte bunlarınماهْأوم  barınma yerleriالنَّار  ateştirا كَانُواِبم  
dolayısıylaونكِْسبي  kazandıkları 

8) İşte bunların kazandıkları dolayısıyla barınma yerleri 
ateştir. 

ِإن Kuşkusuzالَِّذين  edipنُواآم  imanِملُواعو  amel işleyenlere 
gelinceاِتاِلحالص  salihِديِهمهي  eriştirir مهبر Rableriاِنِهمِبِإيم  

onları imanları sebebiyleِريتَج  akanِتِهمتَح ِمن  altındanارالَْأنْه  
nehirlerَّناِت ِفي ج cennetlereالنَِّعيِم  nimetlerle donatılmış 

9) İman edip salih amel işleyenlere gelince;  kuşkusuz 
Rableri onları imanları sebebiyle altından nehirler akan, 
nimetlerle donatılmış cennetlere eriştirir. 

ماهوعد onların dualarıاِفيه  Oradakiحبس انَك seni tesbih 
ederim dirماللَّه  Allah’ımمتُهتَِحيو  dirilik temennileri deاِفيه  

Oradakiلَامس  Selam dırآِخرو  sonu daماهوعد  Dualarınınَأن  
Gerçektenدمالْح  hamdِللَِّه  Allah içindirبر  Rabbiالَِمينالْع  
alemlerin  

10) Oradaki (cennete) onların duaları: “Allah’ım, seni 
tesbih ederim” dir. Oradaki dirilik temennileri de: “Selam” 
dır. Dualarının sonu da: “Gerçekten, hamd alemlerin Rabbi 
Allah içindir.” 
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لَيلَى عتِاذَا تونَ ِلقَاَء ناَ ائِْت وجرالَ ي اٍت قَالَ الَِّذيننيا بناتاَي ِهم
ِبقُراٍَن غَيِر هذَا اَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ ِلى اَنْ اُبدلَه ِمن ِتلْقَاِء 

ى ِالَىوحا يِاالَّ م ِبعفِْسى ِانْ اَتى  نبر تيصِانْ ع افى اَخِان 
 قُلْ لَو شاَء اُهللا ما تلَوته علَيكُم والَ (15)اب يوٍم عِظيٍم عذَ

 (16) فَقَد لَِبثْت ِفيكُم عمرا ِمن قَبِلِه اَفَالَ تعِقلُونَ  اَدريكُم ِبِه
 فَمن اَظْلَم ِممِن افْترى علَى اِهللا كَِذبا اَو كَذَّب ِباَياِتِه ِانه الَ

 ويعبدونَ ِمن دوِن اِهللا ما الَ يضرهم (17)يفِْلح الْمجِرمونَ 
والَ ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالَِء شفَعاؤنا ِعند اِهللا قُلْ اَتنبؤنَ اَهللا ِبما 
الَى ععتو هانحبِض سالَ ِفى اْالَراِت وومِفى الس لَمعا الَ يم

 وما كاَنَ الناس ِاالَّ اُمةً واِحدةً فَاختلَفُوا ولَوالَ (18)يشِركُونَ 
 (19)كَِلمةٌ سبقَت ِمن ربك لَقُِضى بينهم ِفيما ِفيِه يختِلفُونَ 
يا الْغمِه فَقُلْ ِانبر ةٌ ِمنِه اَيلَيِزلَ عالَ اُنقُولُونَ لَويِللَِّه و ب

 ِظِرينتنالْم ِمن كُمعى موا ِانِظرت(20)فَان  
 
و Ve النَّاس ا كَانم insanlarِإلَّا  ancakًةُأم  bir ümmettiًةاِحدو  tek 

 bir söz لَا كَِلمةٌ eğer  لَوVe  وSonradan ayrılığa düştüler فَاخْتَلَفُوا
olmasaydıْقَتبس  geçmiş كبر ِمن Rabbinden mutlakaلَقُِضي  

hüküm verilmiş olurduمنَهيب  aralarındaاِفيم  konusundaِفيِه  
şeyخْتَِلفُوني  anlaşmazlığa düştükleri 

19) Ve insanlar ancak tek bir ümmetti. Sonradan 
ayrılığa düştüler. Ve eğer Rabbinden geçmiş bir söz 
olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda 
mutlaka aralarında hüküm verilmiş olurdu. 
(*)İnsanların inanç bakımından tek ümmet, aynı inancı paylaşan topluluk 
olmaları iki şekilde anlaşılmıştır:  
a) Allah'ın insanlara verdiği akıl, onu şaşırtan başka faktörler devreye 
girmediği takdirde insanı Allah'ın varlık ve birliği inancına götürür. Bu 
bakımdan bütün insanlar potansiyel olarak tevhid inancını paylaşabilecek 
kabiliyette yaratılmışlardır, ancak akim doğru işletilmesini engelleyen iç ve 
dış faktörler devreye girmiş ve insanlar tevhid inancı konusunda 
farklılaşmışlardır. 
b) Allah'ın yarattığı ilk insan ve ilk topluluk tevhid inancını 
paylaşmaktaydı, sonra birçok iç ve dış etki onların bir kısmını bu inançtan 
saptırdı, ihtilâfa düşürdü. Dünya imtihan dünyası olduğu, Allah insanların 
inanç ve amellerinin sonucunu âhirette açıklamayı, ödül ve cezayı da 
orada vermeyi murat ettiği, ezelde böyle dilediği için bu ihtilâf devam 
edecek, müminlerin yanında inkarcılar da olacaktır. 

و Veقُولُوني  bir de derler kiلَو  Eğerلَا ُأنِْزَل  indirilse yaِهلَيع  
üzerineٌةآي  bir ayetِهبر ِمن  Rabbindenفَقُْل  De kiاِإنَّم  yalnızca 
بالْغَي Gaybِللَِّه  Allah’ındırوافَانْتَِظر  O halde bekleyedurunِإنِّي  

ben deكُمعم  sizlerle birlikteنْتَِظِرينالْم ِمن  bekleyenlerdenim 
20) Ve bir de derler ki: “Eğer Rabbinden üzerine bir ayet 
indirilse ya” De ki: “Gayb yalnızca Allah’ındır. O halde 
bekleyedurun; ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Ve ِإذَا zamanتُتْلَى  okunduğuِهملَيع  Onlaraاتُنَاآي  ayetlerimiz 
  لَا يرجونki الَِّذينderler   قَاَلapaçık belgeler olarak بينَاٍت

ummayanlarنَاِلقَاء  bizimle karşılaşmayıاْئِت  getirآٍنِبقُر  bir 
Kur’anِرغَي  başkaذَاه  Bundanَأو  veyaلْهدب  onu değiştirقُْل  
De kiِلي كُونا يم  kendiliğimdenلَهدُأب َأن  Onu değiştirmem 
  ِإلَّاuyarım ِإن َأتَِّبعbenim için   نَفِْسيolacak şey değil ِمن ِتلْقَاِء
ancakىوحا يم  Ben vahyolunanaِإلَي  banaِإنِّي  gerçekten ben 
 Rabbime  ربيisyan edersem  عصيتEğerُ  ِإنkorkarım َأخَافُ
ذَابع azabındanٍموي  gününِظيٍمع  büyük 

15) Ve onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğu 
zaman, bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: 
“Bundan başka bir Kur’an getir veya onu değiştir.” De ki: 
“Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey 
değil. Ben, ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime 
isyan edersem, gerçekten ben büyük günün azabından 
korkarım.” 
Mücahid bu âyet-i kerimenin Mekke müşrikleri hakkında nazil olduğunu 
söylerken Mukâtil bu âyet-i kerimenin, haklarında nazil olduğu beş kişinin 
isimlerini şöyle sıralar: Abdullah ibn Ebî Ümeyye el-Mahzûmî, el-Velîd 
ibnu'l-Muğîra, Mikrez ibn Hafs, Amr ibn Abdullah ibn Ebî Kays el-
Amirî, el-As ibn Amir ibn Hişâm. Bunlar, Hz. Peygamber (a.s)'e: "Bize 
içinde Lât ve Uzzâ'ya ibadeti terketmemizin bulunmadığı bir Kur'ân 
getir." demişler de âyet-i kerime bunun üzerine nazil olmuş.372  

 onu  ما تَلَوتُهAllah  اللَّهdileseydi  شَاءEğer  لَوDe ki قُْل
okumazdımكُملَيع  sizeو  ve اكُمرلَا َأد size bildirmezdiِبِه  onu 

فَقَد Elbetteُلَِبثْت  ben geçirdimِفيكُم  aranızdaارمع  bir ömür 
 ?Hâlâ akıllanmaz mısınız  َأفَلَا تَعِقلُونbundan önce ِمن قَبِلِه

16) De ki: “Eğer Allah dileseydi, onu size okumazdım ve 
onu size bildirmezdi. Elbette ben bundan önce aranızda bir 
ömür geçirdim. Hâlâ akıllanmaz mısınız?” 

َأظْلَم نفَم daha zalim kim olabilir?نى  ِممافْتَر  uydurarak iftira 
edendenلَى اللَِّهع  Allah’aاكَِذب  yalanَأو  yahutكَذَّب  

yalanlayandanاِتِهِبآي  ayetleriniِإنَّه  Şüphesiz Oفِْلحلَا ي  
kurtuluşa erdirmezِرمجالْم ون günahkârları 

17) Allah’a yalan uydurarak iftira edenden yahut ayetlerini 
yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz O, 
günahkârları kurtuluşa erdirmez. 

و Ve وندبعي ibadet ederlerوِند ِمن  bırakıpاللَِّه  Allah’ıام  şeylere لَا 
مهرضي kendilerine zarar vermeyecekو  ve مهنْفَعلَا ي yararları 

dokunmayacakو  veقُولُوني  derlerُؤلَاِءه  Bunlarاُؤنَاشُفَع  bizim 
şefaatçilerimizdirِعنْد  katındaاللَِّه  Allahقُْل  De kiُئونَأتُنَب  Siz haber 

veriyorsunuz?اللَّه  Allah’aاِبم  bir şeyi miلَمعلَا ي  bilmeyeceği ِفي 
 Haşa O münezzeh  سبحانَهyerde لَا ِفي الَْأرِض ve  وgöklerde السماواِت

و veالَىتَع  yücedirامع  koştuklarınızdanشِْركُوني  şirk  
18) Ve Allah’ı bırakıp kendilerine zarar vermeyecek ve 
yararları dokunmayacak şeylere ibadet ederler ve: “Bunlar 
Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.” derler. De ki: “Siz 
Allah’a göklerde ve yerde bilmeyeceği bir şeyi mi haber 
veriyorsunuz? Haşa, O, şirk koştuklarınızdan münezzeh ve 
yücedir.” 
(*)Yukarıda gecen âyetler, Kur'ân'ın lâhuti kudretini takdîr edemiyen 
cahil Arapların, “bize başka bir Kur'ân getir,” demeleri üzerinde duruldu 
ve Peygamberin (a.s.) hiçbir zaman böyle bir yetkiye sahip olmadığı 
açıklandı. Sonra Peygamber (a.s.) Efendimizin tertemiz geçen hayatı 
misal verildi. Peygamberliğinden önce gecen kırk yıllık uzun bir süre 
içinde O'nun yalan söylediğine hiçbir kulun şahit olmadığına; iftiracı ve 
maceracı bir insan olduğunu ise hiç kimsenin iddia etmediğine işaret 
edildi. Sonra da Allah'a karşı yalan uydurmanın büyük bir zulüm ve 
ahlâksızlık sayılacağına atıf yapıldı. 
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22) Karada ve denizde sizi gezdiren O’dur. Hatta siz 
gemilerde bulunduğunuz zaman, onlar da içindekileri güzel 
bir rüzgar ile götürüp kendileri de bununla sevindikleri 
sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar. Her taraftan da 
şiddetli dalgalar onlara hücum etmeye ve çepeçevre 
kuşatıldıklarını sanmışlarken, dinde O’na muhlis olarak 
Allah’a dua etmeye başlarlar. “Andolsun eğer bundan bizi 
kurtaracak olursan, muhakkak sana şükredenlerden 
olacağız.”   

  يبغُونonları  همhemen  ِإذَاkurtarınca  َأنْجاهمAma فَلَما
taşkınlığa koyulurlarِضِفي الَْأر  yeryüzündeَِر ِبغي yereِّقالْح  

haksızاهاَأيي  Eyالنَّاس  insanlar اِإنَّم ancakكُمغْيب  sizin 
taşkınlığınızلَى َأنْفُِسكُمع  kendi aleyhinizedirتَاعم  geçici 

metaıdırاِةيالْح  hayatınınانْيالد  Dünyaثُم  Sonraنَاِإلَي  ancak 
bizedirكُمِجعرم  dönüşünüzُئكُمفَنُنَب  biz de haber vereceğiz اِبم 

كُنْتُم sizeلُونمتَع  yaptıklarınızı 
23) Ama onları kurtarınca, hemen haksız yere yeryüzünde 
taşkınlığa koyulurlar. Ey insanlar, sizin taşkınlığınız ancak 
kendi aleyhinizedir. Dünya hayatının geçici metaıdır. Sonra 
dönüşünüz ancak bizedir, biz de yaptıklarınızı size haber 
vereceğiz. 

 bir su  كَماٍءDünya  الدنْياhayatının  الْحياِةörneği  مثَُلancak ِإنَّما
gibidirلْنَاهَأنْز  indirdiğimizاِءمالس ِمن  göktenفَاخْتَلَطَ ِبِه  onunla 

karışmış olanُاتنَب  bitkisiِضالَْأر  yeryüzününْأكُُلا يِمم  yediği 
النَّاس insanlarınو  ve امالَْأنْع hayvanlarınتَّىح  Öyle kiِإذَا  

zamanَْأخَذَت  takınıpضالَْأر  yeryüzüافَهخْرز  güzelliğini ْنَتيازو 
süslendiğiو  ve ظَن sanmışlarken الُهَأه ahalisiمَأنَّه  gerçekten 

onaونقَاِدر  güç yetirdiğiniاهلَيع  onaاَأتَاه  gelmiştir deنَارَأم  
emrimizلًالَي  geceَأو  veyaاارنَه  gündüzالْنَاهعفَج  bir durumda 
kılmışızاِصيدح  kökünden biçilip atılmışكََأن  gibiلَم  yokmuş 

تَغْن hiçbir zenginliğiِسِبالَْأم  dün sankiكَذَِلك  böyleُلنُفَص  birer 
birer açıklarızاِتالْآي  biz ayetleriٍمِلقَو  bir topluluk içinونتَفَكَّري  

Düşünen 
24) Dünya hayatının örneği, ancak gökten indirdiğimiz, 
onunla insanların ve hayvanların yediği yeryüzünün bitkisi 
karışmış olan bir su gibidir. Öyle ki yeryüzü, güzelliğini 
takınıp süslendiği zaman ve ahalisi gerçekten ona güç 
yetirdiğini sanmışlarken gece veya gündüz ona emrimiz 
gelmiştir de, dün sanki hiçbir zenginliği yokmuş gibi, onu 
kökünden biçilip atılmış bir durumda kılmışız. Düşünen bir 
topluluk için biz, ayetleri böyle birer birer açıklarız. 
(*)Bu âyette sözü edilen gafiller bir defa daha uyarılıyor. Dünya hayatının 
ne kadar önemsiz ve kısa olduğu bir misal ile açıklanarak insan idrâkinde 
silinmez bir iz bırakılıyor. Sonra da Allah'ın, indirdiği kitaplarla, 
gönderdiği peygamberlerle ve peygamberlerin yolunda yürüyen samimi 
mürşitlerle insanlar selâmet yurduna davet ediliyor, ebedî saadet 
kapılarının inananlara her zaman açık bulunduğuna işaretle en doğru yol 
gösteriliyor   

و Veاللَّه  Allah iseوعدي  çağırırاِرِإلَى د  yurdunaلَاِمالس  barışو  
ve ِديهي yöneltirنم  kimiشَاءي  dilerseاٍطِإلَى ِصر  yolaتَِقيٍمسم  

dosdoğru 
25) Ve Allah ise barış yurduna çağırır ve kimi dilerse 
dosdoğru yola yöneltir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وِإذَا أَذَقْنا الناس رحمةً ِمن بعِد ضراَء مستهم ِإذَا لَهم مكْر ِفي 
) 21(آياِتنا قُلْ اللَّه أَسرع مكْرا ِإنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرونَ 

ِذي يسيركُم ِفي الْبر والْبحِر حتى ِإذَا كُنتم ِفي الْفُلِْك هو الَّ
 اِصفع ا ِريحهاَءتا جوا ِبهفَِرحٍة وبِبِريٍح طَي ِبِهم نيرجو
وجاَءهم الْموج ِمن كُلِّ مكَاٍن وظَنوا أَنهم أُِحيطَ ِبِهم دعوا 

ِصني لَه الدين لَِئن أَنجيتنا ِمن هِذِه لَنكُونن ِمن اللَّه مخِل
 اِكِرينِر ) 22(الشيِض ِبغونَ ِفي الْأَرغبي مِإذَا ه ماهجا أَنفَلَم

الْحق ياأَيها الناس ِإنما بغيكُم علَى أَنفُِسكُم متاع الْحياِة الدنيا 
ِإنما مثَلُ ) 23(م ِإلَينا مرِجعكُم فَننبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ ثُ

الْحياِة الدنيا كَماٍء أَنزلْناه ِمن السماِء فَاختلَطَ ِبِه نبات الْأَرِض 
الْأَر ذَتى ِإذَا أَختح امعالْأَنو اسأْكُلُ النا يا ِممفَهرخز ض

 لًا أَوا لَينرا أَماها أَتهلَيونَ عقَاِدر مها أَنلُهأَه ظَنو تنيازو
نهارا فَجعلْناها حِصيدا كَأَنْ لَم تغن ِبالْأَمِس كَذَِلك نفَصلُ 

داِر السلَاِم واللَّه يدعو ِإلَى ) 24(الْآياِت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ 
  )25(ويهِدي من يشاُء ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم 

و Ve ِإذَا zamanَأذَقْنَا  dokundurduğumuzالنَّاس  insanlaraًةمحر  
bir rahmetِدعب ِمن  sonraاءرض  şiddetli bir sıkıntıمتْهسم  

dokunduktanِإذَا  içindirملَه  onlarم كْر hileli bir düzen 
kurmakاِتنَاِفي آي  ayetlerimiz konusundaقُْل  De kiاللَّه  Allah 
عرَأس daha hızlıdırاكْرم  Düzen kurmadaِإن  Şüphesizلَنَاسر  

elçilerimizونكْتُبي  yazmaktadırlarام  geliştirmekte olduğunuz 
ونكُرتَم düzenleri 

21) Ve insanlara şiddetli bir sıkıntı dokunduktan sonra, bir 
rahmet dokundurduğumuz zaman, ayetlerimiz konusunda 
hileli bir düzen kurmak onlar içindir. De ki: “Düzen 
kurmada Allah daha hızlıdır. Şüphesiz elçilerimiz 
geliştirmekte olduğunuz düzenleri yazmaktadırlar.”  
Bu âyet-i kerimenin nüzul sebebi şudur: Hz. Peygamber (a.s) Mekke 
müşrikleri için "Allahım, Mudar üzerine baskınını şiddetlendir. Allahım 
onlara Yûsuf un yedi kıtlık seneleri gibi kıtlık seneleri ver." diye beddua 
ettiğinde yedi sene kıtlık ve sıkıntıya duçar kaldılar da Ebu Süfyân, 
Resülullah (a.s)"a gelip: "Allah’ın bize bolluk vermesi için dua et. Eğer 
bize bir bolluk verilirse seni tasdik edeceğiz." dedi de Resûlullah dua etti 
ve onlara yağmur yağdın idi. sulandılar ve fakat iman etmediler.373 

وه O’durكُمريسالَِّذي ي  sizi gezdirenرِفي الْب  Karadaو  ve ِرحالْب 
denizdeتَّىح  Hattaِإذَا  zamanكُنْتُم  bulunduğunuzِفي الْفُلِْك  siz 

gemilerdeنيرجو  içindekileriِبِهم  onlar daِبِريٍح  bir rüzgar 
 gelip جاءتْها bununla ِبها sevindikleri sırada  وفَِرحواgüzel طَيبٍة

çatarِريح  bir fırtınaٌاِصفع  şiddetli hücum etmeye  مهاءجو 
ile götürüp جوالْم şiddetli dalgalarِّكُل ِمن  Herكَاٍنم  taraftan 

daو  ve ظَنُّوا sanmışlarkenمَأنَّه  onaَُأِحيط   çepeçevre 
kuşatıldıklarınıِبِهم  onlara اوعد dua etmeye başlarlarاللَّه  

Allah’aخِْلِصينم  muhlis olarakلَه  O’naينالد  dindeلَِئن  
Andolsun eğerتَنَايَأنْج  bizi kurtaracak olursanِذِهه ِمن  

bundanلَنَكُونَن  muhakkakالشَّاِكِرين ِمن  sana şükredenlerden 
olacağız 
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ِللَِّذين اَحسنوا الْحسنى وِزيادةٌ والَ يرهق وجوههم قَتر والَ 
 والَِّذين (26)ِذلَّةٌ اُولَِئك اَصحاب الْجنِة هم ِفيها خاِلدونَ 

 وترهقُهم ِذلَّةٌ ما لَهم ِمن كَسبوا السيئاَِت جزاُء سيئٍَة ِبِمثِْلها
اِهللا ِمن عاِصٍم كَاَنما اُغِْشيت وجوههم ِقطَعا ِمن اللَّيِل مظِْلما 

 ويوم نحشرهم (27)اُولَِئك اَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 
كَانكُوا مراَش قُولُ ِللَِّذينن ا ثُمِميعا جلْنيفَز كُمكَاؤرشو متاَن كُم

 فَكَفَى ِباِهللا (28)بينهم وقَالَ شركَاؤهم ما كُنتم ِايانا تعبدونَ 
 اِفِلنيلَغ ِتكُمادِعب نا عِانْ كُن كُمنيبا وننيا بِهيد(29)ش اِلكنه 

ت وردوا ِالَى اِهللا موليهم الْحق وضلَّ تبلُو كُلُّ نفٍْس ما اَسلَفَ
 قُلْ من يرزقُكُم ِمن السماِء (30)عنهم ما كَانوا يفْترونَ 

 ِمن ىالْح ِرجخي نمو ارصاْالَبو عمالس ِلكمي نِض اَماْالَرو
حى ومن يدبر اْالَمر فَسيقُولُونَ الْميِت ويخِرج الْميت ِمن الْ

 فَذَِلكُم اُهللا ربكُم الْحق فَماذَا بعد (31)اُهللا فَقُلْ اَفَالَ تتقُونَ 
 كَذَِلك حقَّت كَِلمةُ (32)الْحق ِاالَّ الضالَلُ فَاَنا تصرفُونَ 

هقُوا اَنفَس لَى الَِّذينع كبونَ رِمنؤالَ ي (33)م  
 
 gökten  ِمن السماِءSize rızık veren  يرزقُكُمkimdir?  منDe ki قُْل
و ve ِضالَْأر yerdenنَأم  kimdir?ِلكمي  malik olanعمالس  

Kulaklaraو  ve ارصالَْأب gözlereنمو  kimdir?خِْرجي  çıkaran 
يالْح diriyiِتيالْم ِمن  Ölüdenو  ve خِْرجي çıkaranَتيالْم  ölüyü 

يالْح ِمن diridenنمو  kimdir?ربدي  yönetenرالَْأم  İşleri yerli 
yerinceقُولُونيفَس  Onlar diyeceklerdirاللَّه  Allahفَقُْل  Öyleyse 

de kiَأفَلَا تَتَّقُون  Sakınmayacak mısınız? 
31) De ki: “Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? 
Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Ölüden diriyi 
çıkaran ve diriden ölüyü çıkaran kimdir? İşleri yerli yerince 
yöneten kimdir?” Onlar: “Allah” diyeceklerdir. Öyleyse de 
ki: “Sakınmayacak mısınız?” 

فَذَِلكُم İşte budurاللَّه  Allahكُمبر  Rabbiniz olanُّقالْح  gerçek 
  الضلَاُلbaşka  ِإلَّاhaktan  الْحقsonraِّ  بعدArtık ne var? فَماذَا

sapıklıktanفََأنَّا  O halde nasıl hâlâفُونرتُص  çevriliyorsunuz? 
32) İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Artık haktan 
sonra sapıklıktan başka ne var? O halde nasıl hâlâ 
çevriliyorsunuz? 

كَذَِلك Böyleceْقَّتح  gerçekleşmiştir kiُةكَِلم  sözüكبر  Rabbinin 
 Onlar şüphesiz  َأنَّهمo fasık  فَسقُواkimseler  الَِّذينüzerinde علَى
 iman etmezler نُونلَا يْؤِم

33) Böylece Rabbinin sözü o fasık kimseler üzerinde 
gerçekleşmiştir ki: “Onlar şüphesiz iman etmezler.” 
(*)Yukarıdaki âyetler, insan aklını harekete geçirmek ve hılkatındaki 
azizliğini bildirmek için ilâhî kudrete delâlet eden belgeler sıralandı. Aklını, 
idrâkini gerçeği bulup aramada kullanmayanları elim bir sonucun 
beklediği haber verildi. 
 
 
 
 
 
 
 

ِللَِّذين bulunanlar içinنُواسَأح  İhsandaنَىسالْح  daha güzeliو  ve 
  قَتَرYüzlerini   وجوههمne sarar   ولَا يرهقfazlası vardırُ ِزيادةٌ

bir karartı و ve ٌلَا ِذلَّة ne bir zilletلَِئكُأو  İşteابحَأص  
halkıdırlarَّنِة الْج cennetinمه  onlarاِفيه  oradaونخَاِلد  

daimidirler 
26) İhsanda bulunanlar için daha güzeli ve fazlası vardır. 
Yüzlerini ne bir karartı sarar ve ne bir zillet. İşte onlar 
cennetin halkıdırlar; orada daimidirler. 

و Ve الَِّذين olanlar iseوابكَس  kazanmışَئاِتيالس  kötülüklerاءزج  
karşılığıَئٍةيس  her bir kötülüğünاِبِمثِْله  kendi misliyledirو  Ve 
مقُههتَر bunları kaplarٌِذلَّة  bir zilletما لَهم  Onları bir kimse de 

yokturاللَِّه ِمن  Allah’tanاِصٍمع ِمن  kurtaracakا كََأنَّم gibidir 
  ِمن اللَّيِلparçalarına  ِقطَعاYüzleri  وجوههمbürünmüş ُأغِْشيتْ

bir geceninاظِْلمم  karanlıkلَِئكُأو  İşte bunlarابحَأص  
halkıdırlarالنَّاِر  ateşinمه  onlarاِفيه  oradaونخَاِلد  daimidirler 

27) Ve kötülükler kazanmış olanlar ise; her bir kötülüğün 
karşılığı, kendi misliyledir. Ve bunları bir zillet kaplar. 
Onları Allah’tan kurtaracak bir kimse de yoktur. Yüzleri 
karanlık bir gecenin parçalarına bürünmüş gibidir. İşte 
bunlar ateşin halkıdırlar; onlar orada daimidirler. 

و Ve موي o günشُرنَح  bir araya toplayacağızمه  onlarınاِميعج  
tümünüثُم  sonraنَقُوُل  diyeceğizِللَِّذين  koşanlaraكُواَأشْر  şirk 
كَانَكُمم Yerinizden ayrılmayınızَأنْتُم  siz deكَاُؤكُمشُرو  şirk 

koştuklarınız daلْنَايفَز  Artık açmışızdırمنَهيب  onların arasını 
 Siz  كُنْتُمdeğildiniz  ماŞirk koştukları  شُركَاُؤهمderler ki وقَاَل
 ibadet ediyor  تَعبدونbize ِإيانَا

28) Ve o gün, onların tümünü bir araya toplayacağız, sonra 
şirk koşanlara: “Yerinizden ayrılmayınız; siz de, şirk 
koştuklarınız da.” diyeceğiz. Artık onların arasını 
açmışızdır. Şirk koştukları derler ki: “Siz bize ibadet ediyor 
değildiniz.” 

  وبينَكُمBizimle  بينَنَاşahid olarak  شَِهيداAllah  ِباللَِّهyeter فَكَفَى
sizin aranızdaِإن  Şüphesizكُنَّا  bizِتكُمادِعب نع  sizin 
ibadetinizdenلَغَاِفِلين  habersizdik 

29) “Bizimle sizin aranızda şahid olarak Allah yeter. 
Şüphesiz biz, sizin ibadetinizden habersizdik.” 

نَاِلكه İşte oradaلُوتَب  yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak 
 ردوا ve  وönceden  ما َأسلَفَتnefisْ  نَفٍْسher كُلُّ

döndürüleceklerِإلَى اللَِّه  Allah’aملَاهوم  onlar mevlalarıِّقالْح  
gerçek olanَّلضو  kaybolup uzaklaşacaklarمنْهع  
kendilerindenا كَانُوام  daونفْتَري  Uydurdukları  

30) İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana 
çekilmiş olacak ve onlar gerçek mevlaları olan Allah’a 
döndürülecekler. Uydurdukları da kendilerinden kaybolup 
uzaklaşacaklar. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Allah'ı bırakıp putlara tapınanların kıyamet 
gününde putlarıyla biraraya getirilecekleri ve putların konuşturulacakları 
haber verildi. Sonra da putların, kendilerine ibâdet edildiklerinin farkında 
bile olmadıklarını açıklayarak şahit olarak Allah'ın yeterli olduğunu 
söyleyecekleri açıklandı. Böylece her şeyin eninde, sonunda Allah'a 
döndürüleceği belirtilerek inkarcıların iyi düşünmelerine işaret edildi. 
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36) Ve onların çoğu zandan başkasına uymaz. Zann ise; hiç 
şüphesiz hak olan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz ki 
Allah yaptıklarını çok iyi bilendir. 

و Ve ا كَانم değildirذَاه  buآنالْقُر  Kur’anىفْتَري َأن  
uydurulmuşوِند ِمن  başkası tarafındanاللَِّه  Allah’tanلَِكنو  

Ancakَِديقتَص  doğrulayanِهيدي نيالَِّذي ب  önündekileriو  ve 
 şüphe  لَا ريبkitabı  الِْكتَاِبayrıntılı olarak açıklayandır تَفِْصيَل

yokturِفيِه  Ondaبر ِمن  Rabbi’ndendirالَِمينالْع  Alemlerin 
37) Ve bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş 
değildir. Ancak, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı 
olarak açıklayandır. Onda şüphe yoktur. Alemlerin 
Rabbi’ndendir. 

َأم Yoksaقُولُوني  mu diyorlar?اافْتَر  kendiliğinden uydurduه  
Onuقُْل  De kiفَْأتُوا  O halde getirinٍةورِبس  bir sûreِمثِْلِه  onun 

benzeriو  ve واعاد çağırınتُمتَطَعاس نم  çağırabildiklerinizi ِمن 
   صاِدِقينgerçekten iseniz  كُنْتُمeğer  ِإنAllah’tan  اللَِّهbaşka دوِن

doğru sözlü  
38) Yoksa: “Onu kendiliğinden uydurdu.” mu diyorlar? De 
ki: “O halde onun benzeri bir sûre getirin ve eğer gerçekten 
doğru sözlü iseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi 
çağırın.” 

  لَم يِحيطُواbir şeyi  ِبماyalanladılar  كَذَّبواHayır بْل
kavrayamadıklarıِبِعلِْمِه  onlar ilminiو  ve ْأِتِهما يلَم henüz 

gelmemişتَْأِويلُه  te’vili kendilerineكَذَِلك  böyleكَذَّب  
yalanlamışlardıِلِهمقَب ِمن الَِّذين  Onlardan öncekiler deفَانْظُر  bir 

bakَفكَي  nasılكَان  olduğunaُةاِقبع  sonununالظَّاِلِمين  
Zalimlerin 

39) Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve te’vili 
kendilerine henüz gelmemiş bir şeyi yalanladılar. Onlardan 
öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zalimlerin sonunun 
nasıl olduğuna bir bak!   

و Ve مِمنْه  onlardan نم kimseler de vardırْؤِمني  iman edenِبِه  
onaمِمنْهو   olanlarda نم vardırْؤِمنلَا ي  iman etmeyenler ِبِه 
onaو  Veكبر  Rabbinلَمَأع  en iyi bilendirفِْسِدينِبالْم  fesatçıları 

40) Ve onlardan ona iman eden kimseler de vardır, ona 
iman etmeyenler olanlarda vardır. Ve Rabbin fesatçıları en 
iyi bilendir. 

و Veِإن  eğerوككَذَّب  seni yalanlarlarsaفَقُْل  de kiِلي  bana aittir 
 sizin  عملُكُمsize aittir  ولَكُمBenim yaptıklarım عمِلي

yaptıklarınızَأنْتُم  Siz benimِريُئونب  uzaksınızُلما َأعِمم  
yaptıklarımdanَأنَاو  ben de sizinِريءب  uzağımلُونما تَعِمم  

yaptıklarınızdan 
41)Ve eğer seni yalanlarlarsa, de ki: “Benim yaptıklarım 
bana aittir, sizin yaptıklarınız size aittir. Siz benim 
yaptıklarımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan 
uzağım.” 

و Veمِمنْه  onlardanونتَِمعسي نم  kulak vardırكِإلَي  sana 
verenler deََأفََأنْت  sen miِمعتُس  duyuracaksınمالص  sağırlara 

لَوو Fakatكَا ِقلُونعنُوا لَا ي üstelik akıl da erdiremiyorlarsa 
42) Ve onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat 
sağırlara –üstelik akıl da erdiremiyorlarsa- sen mi 
duyuracaksın. 
Medine Yahudiieri Resûlullah (a.s)'ın yanına gelirler, Kur'ân dinlerler; bu 
hoşlarına gider, dinlemek isterler ve fakat şekavetleri galip gelir de iman 
etmezlerdi. İşte bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.337 
 
 
 
 
 
 
 

 كَاِئكُمرش لْ ِمنا  قُلْ هؤدبقُِل اُهللا ي هِعيدي ثُم لْقا الْخؤدبي نم
من  قُلْ هلْ ِمن شركَاِئكُم (34)الْخلْق ثُم يِعيده فَاَنا تؤفَكُونَ 

 قِدى ِالَى الْحهي ناَفَم قِدى ِللْحهقُِل اُهللا ي قِدى ِالَى الْحهي
 فكَي ا لَكُمى فَمدهى ِاالَّ اَنْ يِهدالَ ي ناَم عبتاَنْ ي قاَح

ِنى  وما يتِبع اَكْثَرهم ِاالَّ ظَنا ِانَّ الظَّن الَ يغ(35)تحكُمونَ 
 وما كَانَ هذَا (36)ِمن الْحق شيئًا ِانَّ اَهللا عِليم ِبما يفْعلُونَ 

الْقُراَنُ اَنْ يفْترى ِمن دوِن اِهللا ولَِكن تصِديق الَِّذى بين يديِه 
 الَِمنيالْع بر ِفيِه ِمن بياِب الَ رفِْصيلَ الِْكتت(37)و اَم 

ونَ افْتريه قُلْ فَأْتوا ِبسورٍة ِمثِْلِه وادعوا مِن استطَعتم ِمن يقُولُ
 اِدِقنيص متوِن اِهللا ِانْ كُنِحيطُوا (38)دي ا لَموا ِبملْ كَذَّبب 

 ظُرفَان ِلِهمقَب ِمن الَِّذين كَذَّب كَذَِلك أِْويلُهت أِْتِهما يلَمِبِعلِْمِه و
 ةُ الظَّاِلِمنياِقبكَانَ ع ف(39)كَي مهِمنِبِه و ِمنؤي نم مهِمنو 

 فِْسِدينِبالْم لَماَع كبرِبِه و ِمنؤالَ ي ن(40)م وكِانْ كَذَّبو 
 ِرئا باَنلُ وما اَعنَ ِممِريؤب متاَن لُكُممع لَكُمِلى ومفَقُلْ ِلى ع

 وِمنهم من يستِمعونَ ِالَيك اَفَاَنت تسِمع (41)ما تعملُونَ ِم
  (42)الصم ولَو كَانوا الَ يعِقلُونَ 

 
  من يبدُأŞirk koştuklarınızdan  ِمن شُركَاِئكُمvar mı?  هْلDe ki قُْل

ilk kezَالْخَلْق  yaratacakثُم  sonraهِعيدي  onu iade edecek olan 
  يِعيدهsonra  ثُمyaratmayı  الْخَلْقbaşlatırَ  يبدُأAllah  اللَّهDe ki قُْل

onu iade ederفََأنَّا  Öyleyse nasılتُْؤفَكُون  çevriliyorsunuz? 
34) De ki: “Şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak, sonra 
onu iade edecek olan var mı?” De ki: “Allah yaratmayı 
başlatır, sonra onu iade eder. Öyleyse nasıl 
çevriliyorsunuz?” 

 منŞirk koştuklarınızdan   ِمن شُركَاِئكُمvar mı?  هْلDe ki قُْل
 Allah’tır  اللَّهDe ki  قُْلhakka  ِإلَى الْحقulaştırabilecekِّ يهِدي
  يهِديÖyleyse mı uyulmaya  َأفَمنHakka  ِللْحقulaştıracakِّ يهِدي

ulaştıranِّقِإلَى الْح  hakkaُّقَأح  daha layıktırَأن  yoksaعتَّبي  
ulaştırılmadıkçaنَأم  mı?يِهدلَا ي  doğru yola ulaşmayan ِإلَّا َأن 

kendisiىدهي  hidayeteافَم  Ne oluyorلَكُم  size?َفكَي  Nasıl 
ونكُمتَح hükmediyorsunuz? 

35)De ki: “Şirk koştuklarınızdan hakka ulaştırabilecek var 
mı?” De ki: “Hakka ulaştıracak Allah’tır. Öyleyse, hakka 
ulaştıran mı uyulmaya daha layıktır, yoksa doğru yola 
ulaştırılmadıkça kendisi hidayete ulaşmayan mı? Ne oluyor 
size? Nasıl hükmediyorsunuz?” 

و Ve تَِّبعا يم uymazَأكْثَر  çoğuمه  onlarınِإلَّا  başkasınaاظَن  
zandanِإن  hiç şüphesizالظَّن  Zann iseغِْنيلَا ي  yerini tutmaz 
 Allah لَّه الŞüphesiz ki  ِإنhiçbir şeyin  شَيًئاhak olan ِمن الْحقِّ

ِليمع çok iyi bilendirلُونفْعا يِبم  yaptıklarını 
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وِمنهم من ينظُر ِالَيك اَفَاَنت تهِدى الْعمى ولَو كَانوا الَ 
ِلم الناس شيئًا ولَِكن الناس  ِانَّ اَهللا الَ يظْ(43)يبِصرونَ 

 ويوم يحشرهم كَاَنْ لَم يلْبثُوا ِاالَّ (44)اَنفُسهم يظِْلمونَ 
ساعةً ِمن النهاِر يتعارفُونَ بينهم قَد خِسر الَِّذين كَذَّبوا ِبِلقَاِء 

 ِدينتهوا ما كَانمِا(45)اِهللا وو  مهِعدالَِّذى ن ضعب كنِريا نم
 (46)اَو نتوفَّينك فَِالَينا مرِجعهم ثُم اُهللا شِهيد علَى ما يفْعلُونَ 

 مهِط وِبالِْقس مهنيب قُِضى مولُهساَء رولٌ فَِاذَا جسٍة رِلكُلِّ اُمو
ونَ متى هذَا الْوعد ِانْ كُنتم صاِدِقني  ويقُولُ(47)الَ يظْلَمونَ 

 قُلْ الَ اَمِلك ِلنفِْسى ضرا والَ نفْعا ِاالَّ ما شاَء اُهللا ِلكُلِّ (48)
اُمٍة اَجلٌ ِاذَا جاَء اَجلُهم فَالَ يستأِْخرونَ ساعةً والَ يستقِْدمونَ 

تيكُم عذَابه بياتا اَو نهارا ماذَا يستعِجلُ  قُلْ اَراَيتم ِانْ اَ(49)
 اَثُم ِاذَا ما وقَع اَمنتم ِبِه آلئَن وقَد كُنتم (50)ِمنه الْمجِرمونَ 
 ثُم ِقيلَ ِللَِّذين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب الْخلِْد (51)ِبِه تستعِجلُونَ 
 ويستنِبؤنك اَحق هو (52) ِبما كُنتم تكِْسبونَ هلْ تجزونَ ِاالَّ

 ِجِزينعِبم متماَ اَنو قلَح هى ِانبر(53)قُلْ ِاى و 

 
 Ya O’nun  عذَابهsize gelip  ِإن َأتَاكُمçatarsa  َأرَأيتُمDe ki قُْل

azabıاتًايب geceَأو  veyaاارنَه  gündüzünاذَام  nesiniِجُلتَعسي  
acele isterler?ِمنْه  onunونِرمجالْم  günahkârlar 

50) De ki: “Ya O’nun azabı gece veya gündüzün size gelip 
çatarsa; söyleyin bana o günahkârlar onun nesini acele 
isterler?” 

َأثُم sonra mıِإذَا  zamanقَعا وم  Gerçekleştiği نْتُمآم iman 
edeceksiniz?ِبِه  O’naَأالْآن  Hemen şimdi mi?و  Ve قَد oysa 

كُنْتُم sizِبِه  onunِجلُونتَعتَس  erkence gelmesini istiyordunuz 
51) Gerçekleştiği zamandan sonra mı O’na iman 
edeceksiniz? Hemen şimdi mi? Ve oysa siz, onun erkence 
gelmesini istiyordunuz. 

ثُم Sonraِقيَل  denilecekِللَِّذين  kimselereواظَلَم  zulmeden ذُوقُوا 
tadınذَابع  azabıالْخُلِْد  Sürekliنوزْل تُجه  

cezalandırılacaktınız?ِإلَّا  bir başka اِبم şeyle miكُنْتُم  ونتَكِْسب 
Kazandıklarınız 

52) Sonra zulmeden kimselere: “Sürekli azabı tadın!” 
denilecek. Kazandıklarınızdan başka şeyle mi 
cezalandırılacaktınız? 

و Ve تَنِْبُئونَكسي diye senden haber almak isterlerٌّقَأح  o gerçek 
midir?وه  oقُْل  De kiِإي  Evetيبرو  Rabbime andolsun kiِإنَّه  

şüphesizٌّقلَح  gerçektirو  ve ا َأنْتُمم sizlerِجِزينعِبم  aciz 
bırakacak değilsiniz 

53) “Ve o gerçek midir?” diye senden haber almak isterler. 
De ki: “Evet, Rabbime andolsun ki, şüphesiz gerçektir ve 
sizler (O’nu) aciz bırakacak değilsiniz.” 
 
 
 
 
 
 
 

و Veمِمنْه  aralarındanنْظُري نم  bakanlar da vardırكِإلَي  sana 
 kör  الْعميdoğru yola ulaştıracaksın?  تَهِديsen mi َأفََأنْتَ

olanlarıلَوو  Amaكَانُوا  üstelikَل ونِصربا ي basiretleri de yoksa 
43) Ve aralarından sana bakanlar da vardır. Ama kör 
olanları –üstelik basiretleri de yoksa- sen mi doğru yola 
ulaştıracaksın? 

ِإن Şüphesizاللَّه  Allahظِْلملَا ي  zulmetmezالنَّاس  insanlaraًئاشَي  
hiçbir şeyleَلو ِكن Ancakالنَّاس  insanlarمهَأنْفُس  kendi 

nefislerineونظِْلمي  zulmediyorlar 
44) Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. 
Ancak insanlar, kendi nefislerine zulmediyorlar. 

مويو gün مهشُرحي Onları bir arada toplayacağıكََأن  sanki لَم 
 günün  ِمن النَّهاِرbir saati  ساعةkadarً  ِإلَّاkaldıklarını يلْبثُوا

فُونارتَعي tanırlarمنَهيب  birbirleriniقَد  gerçektenخَِسر  hüsrana 
uğramışlardırواكَذَّب الَِّذين  yalanlayanlarِبِلقَاِء  kavuşmayıاللَِّه  

Allah’aامو  değildiكَانُوا  ermiş de تَِدينهم Onlar hidayete  
45) Onları, sanki günün bir saati kadar kaldıklarını 
zanneder vaziyette, bir arada toplayacağı gün, birbirlerini 
tanırlar. Allah’a kavuşmayı yalanlayanlar gerçekten hüsrana 
uğramışlardır. Onlar hidayete ermiş de değildi. 
(*)Yukarıdaki âyetler, herdevirde ve çağda tazeliğini koruyan Kur'ân'ın 
insan sözü olmasının imkânsızlığına işaret edildi. Daha önce indirilen 
Tevrat ve İncil asıllarının ilâhî olduğu belirtildi ve Kur'ân'ın bu kıstas 
çerçevesinde her iki kitabı tasdîk ettiğine atıf yapıldı. Sonra da ilmini 
kavrayamadıkları ilâhi kitabı yalanlayanların koyu bir bilgisizlik içinde 
bulunduğu anlatılarak, Kur'ân'ın ancak gerçeği gören ve araştıran ilimle 
anlaşılabileceğine işaret edildi.  

و Ve نَّكا نُِريِإم sana göstersekضعب  bir kısmınıمهالَِّذي نَِعد  
onlara vaad ettiğimizinَأو  yahutنَّكفَّينَتَو  senin ruhunu alsak 

daنَافَِإلَي  yine bize olacaktırمهِجعرم  onların dönüşüثُم  Sonra 
اللَّه Allahشَِهيد  şahittirلَىع  üzerineفْعا يم لُون yaptıklarının  

46) Ve onlara vaad ettiğimizin bir kısmını sana göstersek 
yahut senin ruhunu alsak da yine onların dönüşü bize 
olacaktır. Sonra Allah yaptıklarının üzerine şahittir. 

و Ve ِِّلكُل herٍةُأم  ümmetinوٌلسر  bir Resulü vardırفَِإذَا  
zamanاءج  geldiğiمولُهسر  Resulleriقُِضي  hükmedilirمنَهيب  

aralarındaِطِبالِْقس  adaletleو  ve مه veونظْلَملَا ي  zulmedilmez 
47) Ve her ümmetin bir Resulü vardır. Resulleri geldiği 
zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara 
zulmedilmez. 

قُولُونيو Derler kiتَىم  ne zamanmış?ذَاه  buدعالْو  va’dِإن  
Eğerكُنْتُم  isenizاِدِقينص  doğru 

48) Derler ki: “Eğer doğru sözlü iseniz bu vaad ne 
zamanmış?”  

 bir zarar  ضراkendime  ِلنَفِْسيne verebilirim  لَا َأمِلكDe ki قُْل
  اللَّهdilediğinden  ما شَاءbaşka  ِإلَّاne de bir fayda نَفْعاولَا 

Allah’ınِِّلكُل  Herٍةُأم  ümmetinٌلَأج  bir eceli vardırِإذَا  zaman 
اءج geldiğiملُهَأج  Ecelleriونتَْأِخرسفَلَا ي  artık ertelenebilirler 
 ne öne alınabilirler مون ولَا يستَقِْدne bir saat ساعةً

49) De ki: “Allah’ın dilediğinden başka kendime ne bir 
zarar verebilirim ne de bir fayda sağlayabilirim. Her 
ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman, artık ne 
bir saat ertelenebilirler, ne öne alınabilirler.” 
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  فَِبذَِلكrahmetiyle ِبرحمِتِه ve  وAllah’ın  اللَِّهlütfu  ِبفَضِلDe ki قُْل
yalnız bunlar ileواحفْرفَلْي  sevinsinlerوه  Bu رخَي  daha 

hayırlıdırاِمم  olduklarındanونعمجي  yığmakta 
58) De ki: “Allah’ın lütfu ve rahmetiyle ve yalnız bunlar ile 
sevinsinler. Bu, onların yığmakta olduklarından daha 
hayırlıdır.” 

  لَكُمAllah’ın  اللَّهindirdiği  ما َأنْزَل?haber var mı  َأرَأيتُمDe ki قُْل
sizin içinٍقِرز ِمن  rızıktanلْتُمعفَج  kıldığınızِمنْه  bir kısmını 

  َأِذن لَكُمAllah mı  َأاللَّهDe ki  قُْلhelal حلَالًا ve  وharam حراما
size izin verdiَأم  yoksa لَى اللَِّهع Allah’a mıونتَفْتَر  iftira 

ediyorsunuz? 
59) De ki: “Allah’ın sizin için indirdiği, sizin bir kısmını 
haram ve helâl kıldığınız rızıktan, haber var mı? De ki: 
“Allah mı size izin verdi, yoksa Allah’a mı iftira 
ediyorsunuz?” 

و Veام  nedir?ظَن  zanlarıونفْتَري الَِّذين  iftira edenlerin لَىع 
karşı اللَِّه Allah’aالْكَِذب  yalanموي  günündeِةامالِْقي  kıyametِإن  

Şüphesiz kiاللَّه  Allahٍَل لذُو فَض lütufkârdırلَى النَّاِسع  
insanlaraلَِكنو  Fakatَأكْثَر  çoğu مه onlarınونشْكُرلَا ي  

şükretmezler 
60) Ve Allah’a karşı yalan iftira edenlerin kıyamet gününde 
zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara lütufkârdır. Fakat 
onların çoğu şükretmezler.  

و Veام  yoktur kiتَكُون  herhangiِفي شَْأٍن  bir iş ا تَتْلُوامو 
okuduğunِمنْه  onun hakkındaآٍنقُر ِمن  Kur’an’danو  ve لَا 

لُونمتَع sizin işlediğiniz ٍلمع ِمن işe ِإلَّا mutlakaكُنَّا  bizكُملَيع  
üzerinizeاودشُه  şahidizِْإذ daونتُِفيض  daldığınızِفيِه  o امو 

kalmazبزعي  bir şey gizli كبر نع Rabbindenِمثْقَاِل ِمن  
ağırlığıncaٍةذَر zerreِضِفي الَْأر  Yerde olsunاِءملَا ِفي السو  

gökte olsunو  Veغَرلَا َأص  daha küçüğüذَِلك ِمن  bundanو  ve 
  مِبيٍنkitaptadır  ِفي ِكتَاٍبmuhakkak  ِإلَّاdaha büyüğü de ا َأكْبرلَ

apaçık 
61) Ve senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun 
hakkında Kur’an’dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin 
işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki, o işe daldığınızda biz 
mutlaka üzerinize şahidiz. Yerde olsun, gökte olsun zerre 
ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli kalmaz. Ve bundan daha 
küçüğü ve daha büyüğü de muhakkak apaçık kitaptadır. 
(*)Hz. Peygamber'in Kur'an'ı okuyup tebliğ etmesi de onun görevleri 
içinde yer almakla birlikte öneminden dolayı bu faaliyeti özellikle 
zikredilmiştir. Allah, yalnız Peygamber'in yaptıklarına değil, insanların 
bütün faaliyetlerine de şahit ve vâkıftır. Şu halde müminler, gizli açık 
bütün faaliyetlerini tam bir sorumluluk şuuruyla yerine getirmelidirler. 
Ayrıca âyet, bir yandan müminlerin yaptıkları güzel işlerin Allah 
tarafından bilindiğini, dolayısıyla zayi olmayacağını hatırlatarak onlara 
ümit ve güven aşılarken, diğer yandan, inkâr ve isyanlarım sorumsuzca 
sürdürenler için de bir uyarı ve tehdit anlamı taşımaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وا وراَسِبِه و تدِض الَفْتا ِفى اْالَرم تفٍْس ظَلَماَنَّ ِلكُلِّ ن لَو
الندامةَ لَما راَوا الْعذَاب وقُِضى بينهم ِبالِْقسِط وهم الَ 

 اَالَ ِانَّ ِللَِّه ما ِفى السمواِت واْالَرِض اَالَ ِانَّ (54)يظْلَمونَ 
 هو يحِىي (55) حق ولَِكن اَكْثَرهم الَيعلَمونَ وعد اِهللا

 يآاَيها الناس قَد جاَء تكُم (56)ويِميت وِالَيِه ترجعونَ 
موِعظَةٌ ِمن ربكُم وِشفَاٌء ِلما ِفى الصدوِر وهدى ورحمةٌ 

 ِمِننيؤِل اِهللا(57)ِللْمقُلْ ِبفَض  ووا هحفْرفَلْي ِتِه فَِبذَِلكمحِبرو 
 قُلْ اَراَيتم ما اَنزلَ اُهللا لَكُم ِمن ِرزٍق (58)خير ِمما يجمعونَ 

فَجعلْتم ِمنه حراما وحالَالً قُلْ آُهللا اَِذنَ لَكُم اَم علَى اِهللا 
 يفْترونَ علَى اِهللا الْكَِذب يوم  وما ظَن الَِّذين(59)تفْترونَ 

الِْقيمِة ِانَّ اَهللا لَذُو فَضٍل علَى الناِس ولَِكن اَكْثَرهم الَ 
 وما تكُونُ ِفى شأٍْن وما تتلُوا ِمنه ِمن قُراٍَن (60)يشكُرونَ 

ش كُملَيا عٍل ِاالَّ كُنمع لُونَ ِمنمعالَ تونَ ِفيِه وِفيضا ِاذْ توده
وما يعزب عن ربك ِمن ِمثْقَاِل ذَرٍة ِفى اْالَرِض والَ ِفى السماِء 

  (61)والَ اَصغر ِمن ذَِلك والَ اَكْبر ِاالَّ ِفى ِكتاٍب مِبٍني 

 
و Ve لَو eğerِِّلكُل َأن  herنَفٍْس  nefisْتظَلَم  zulmeden  ام her 

şeyeِضِفي الَْأر  yeryüzünde bulunanْتلَافْتَد  fidye olarak 
verirdi ِبِه onu وارَأسو gizlerlerَةامالنَّد  pişmanlıklarınıالَم  
elbetteاَأور  görünceذَابالْع  Azabıقُِضيو  hükmedilmiştir 
منَهيب oysa aralarında ِطِبالِْقس adaletleمهو  onlarونظْلَملَا ي  

haksızlığa uğratılmadan 
54) Ve zulmeden her nefis, eğer yeryüzünde bulunan her 
şeye sahip olsaydı, elbette onu fidye olarak verirdi. Azabı 
görünce pişmanlıklarını gizlerler, oysa onlar haksızlığa 
uğratılmadan aralarında adaletle hükmedilmiştir. 

 ne varsa hepsi  ماAllah’ındır  ِللَِّهkuşkusuz  ِإنİyi bilin ki َألَا
 Şunu da iyi bilin  َألَاyerde الَْأرِض ve  وgöklerde ِفي السماواِت

kiِإن  elbetteدعو  va’diاللَِّه  Allah’ınٌّقح  haktırلَِكنو  Fakatَأكْثَر  
çoğu مه onlarınونلَمعلَا ي  bilmezler 

55) İyi bilin ki; kuşkusuz göklerde ve yerde ne varsa hepsi 
Allah’ındır. Şunu da iyi bilin ki elbette Allah’ın vaadi haktır. 
Fakat onların çoğu bilmezler. 

وه Oِيحي  diriltirو  ve ُِميتي öldürürو  Ve ِهِإلَي O’naونعجتُر  
döndürüleceksiniz 

56) O, diriltir ve öldürür. Ve O’na döndürüleceksiniz. 
 bir  موِعظَةgeldiٌ  جاءتْكُمkuşkusuz  قَدinsanlar  النَّاسEy ياَأيها
öğütكُمبر ِمن  Rabbinizden sizeِشفَاءو  bir şifaاِلم  olana ِفي 

  ِللْمْؤِمِنينrahmet رحمةٌ ve  وbir hidayet  وهدىsinelerde الصدوِر
mü’minler için 

57) Ey insanlar, kuşkusuz Rabbinizden size bir öğüt, 
sinelerde olana bir şifa ve mü’minler için bir hidayet ve 
rahmet geldi. 
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 (62)اَالَ ِانَّ اَوِلياَء اِهللا الَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ 
 لَهم الْبشرى ِفى الْحيوِة (63)اَلَِّذين اَمنوا وكَانوا يتقُونَ 

 ذَِلك هو الْفَوز الدنيا وِفى اْالَِخرِة الَ تبِديلَ ِلكَِلماِت اِهللا
 ِظيم(64)الْع وا هِميعةَ ِللَِّه جِانَّ الِْعز ملُهقَو كنزحالَ يو 

 ِليمالْع ِميعِفى (65)الس نماِت وومِفى الس ناَالَ ِانَّ ِللَِّه م 
اَء ِانْ يتِبعونَ اْالَرِض وما يتِبع الَِّذين يدعونَ ِمن دوِن اِهللا شركَ

 هو الَِّذى جعلَ لَكُم (66)ِاالَّ الظَّن وِانْ هم ِاالَّ يخرصونَ 
اللَّيلَ ِلتسكُنوا ِفيِه والنهار مبِصرا ِانَّ ِفى ذَِلك الَياٍت ِلقَوٍم 

غِنى لَه ما  قَالُوا اتخذَ اُهللا ولَدا سبحانه هو الْ(67)يسمعونَ 
ِفى السمواِت وما ِفى اْالَرِض ِانْ ِعندكُم ِمن سلْطَاٍن ِبهذَا 

 قُلْ ِانَّ الَِّذين يفْترونَ (68)اَتقُولُونَ علَى اِهللا ما الَ تعلَمونَ 
ا  متاع ِفى الدنيا ثُم ِالَين(69)علَى اِهللا الْكَِذب الَ يفِْلحونَ 

  (70)مرِجعهم ثُم نِذيقُهم الْعذَاب الشِديد ِبما كَانوا يكْفُرونَ 

 
 uydurup iftira  يفْتَرونedenler  الَِّذينKuşkusuz  ِإنDe ki قُْل
  يفِْلحونeremezler  لَاyalan  الْكَِذبAllah’a  اللَِّهkarşı علَى

kurtuluşa 
69) De ki: “Kuşkusuz Allah’a karşı yalan uydurup iftira 
edenler, kurtuluşa eremezler.” 

تَاعم bir süre faydalanmadanانْيِفي الد  Dünyadaثُم  sonraنَاِإلَي  
ancak bize olacaktırمهِجعرم  dönüşleriثُم  Sonra daمنُِذيقُه  

onlara tattıracağızذَابالْع  azabıا لشَِّديد en şiddetliا كَانُواِبم  
sebebiyleونكْفُري  inkâr etmeleri 

70) Dünyada bir süre faydalanmadan sonra, dönüşleri ancak 
bize olacaktır. Sonra da inkâr etmeleri sebebiyle onlara en 
şiddetli azabı tattıracağız. 
(*)Putperest Araplar, genellikle kendi zenginlik ve soyluluklarını 
müslümanlara karşı bir meziyet, yollarının doğruluğuna bir kanıt olarak 
ileri sürerler; şirk anlamına gelen iddialarda bulunarak bâtıl dinlerini 
korumaya çalışırken dolaylı olarak bu statülerini yaşatmayı da 
amaçlarlardı. Âyette onların bu dünyada meziyet diye böbürlendikleri 
zenginlik ve soyluluk gibi imkân ve şartların geçici menfaatlerden ibaret 
olduğu hatırlatıldıktan sonra insanların bunlara aldanıp da böyle yalan 
yanlış inançlara kapılmamaları istenmektedir. Nihayet herkes gibi onlar da 
sonunda Allah'ın huzuruna dönecek, bu inkarcı ve zalimce tutumları 
nedeniyle şiddetle cezalandırılacaklardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Allah’ın  اللَِّهvelilerine ِلياء َأوşüphesiz  ِإنHaberiniz olsun َألَا

 onlar  همdeğillerdir  ولَاhiçbir  علَيِهمkorku yoktur لَا خَوفٌ
نُونزحي kederlenecek de 

62) Haberiniz olsun; şüphesiz Allah’ın velilerine hiçbir 
korku yoktur, onlar kederlenecek de değillerdir. 

الَِّذين Onlarنُواآم  iman edipكَانُواو  kimselerdirتَّقُوني  sakınan 
63) Onlar iman edip sakınan kimselerdir. 

ملَه Onlar içinىشْرالْب  müjde vardırاِةيِفي الْح  hayatında da 
 asla  تَبِديَلolmaz  لَاahirette de  وِفي الْآِخرِةdünya الدنْيا

değişiklik َاِتِلكِلم sözlerindeاللَِّه  Allah’ınذَِلك  İşte buوه  ta 
kendisidirزالْفَو  kurtuluşunِظيمالْع  en büyük 

64) Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. 
Allah’ın sözlerinde asla değişiklik olmaz. İşte bu, en büyük 
kurtuluşun ta kendisidir. 

و Ve نْكزحلَا ي seni üzmesinملُهقَو  onların söyledikleriِإن  
Şüphesizَةالِْعز  gücün ِللَِّه Allah’ındırاِميعج  tümüوه  Oِميعالس  
Semî’dirِليمالْع  Alîm’dir 

65) Ve onların söyledikleri seni üzmesin. Şüphesiz gücün 
tümü Allah’ındır. O (Allah), Semî’dir, Alîm’dir. 

 kim varsa  منAllah’ındır  ِللَِّهşüphesiz  ِإنHaberiniz olsun َألَا
  وما يتَِّبعyerde  ِفي الَْأرِضkim var  ومنgöklerde ِفي السماواِت

şeylere uymuyorlarالَِّذين  bile ونعدي tapanlar وِند ِمن 
başkasına اللَِّه Allah’tanكَاءشُر  şirk koştuklarıونتَِّبعي ِإن  

uyarlarِإلَّا  ancakالظَّن  zannaو  ve مه ِإن Onlarِإلَّا  ancak 
ونصخْري yalan söylerler 

66) Haberiniz olsun; şüphesiz göklerde kim var, yerde kim 
varsa Allah’ındır. Allah’tan başkasına tapanlar bile, şirk 
koştukları şeylere uymuyorlar. Onlar ancak zanna uyarlar 
ve ancak yalan söylerler. 

وه O’durَلعالَِّذي ج  yaratanلَكُم  sizinَلاللَّي  Geceyiكُنُواِلتَس  
dinlenmeniz içinِفيِه  içindeارالنَّهو  gündüzü iseاِصربم  

aydınlık olarakِإن  Şüphesizِفي ذَِلك  bunda اٍتلَآي ayetler 
vardırٍمِلقَو  bir topluluk içinونعمسي  işitebilen 

67) Geceyi, içinde sizin dinlenmeniz için, gündüzü ise 
aydınlık olarak yaratan O’dur. Şüphesiz işitebilen bir 
topluluk için bunda ayetler vardır. 

 yücedir  سبحانَهçocuk  ولَداAllah  اللَّهedindi  اتَّخَذdedilerَ قَالُوا
وه Oالْغَِني  hiçbir şeye ihtiyacı olmayandırلَه  O’nundurام  

ne varsaاِتاومِفي الس  Göklerdeو  ve ِضا ِفي الَْأرم yerdeِإن  
mıdırكُمِعنْد  Yanınızdaس لْطَاٍن ِمن hiçbir delil var ذَاِبه buna 

dairَأتَقُولُون  söylüyorsunuz?لَىع  karşıاللَِّه  Allah’aام  bir şey 
miونلَملَا تَع  bilmeyeceğiniz 

68) “Allah çocuk edindi.” dediler. O, yücedir. O, hiçbir şeye 
ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. 
Yanınızda buna dair hiçbir delil var mıdır? Allah’a karşı 
bilmeyeceğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? 
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وهفَكَذَّب Fakat onu yalanladılarنَاهيفَنَج  biz de onu kurtardıkو  
ve نم olanlarıهعم  onunla birlikteِفي الْفُلِْك  gemideو  ve 

ملْنَاهعج onları kıldıkَخَلَاِئف  halifelerقْنَاَأغْرو  boğdukواكَذَّب الَِّذين  
yalanlayanları daاِتنَاِبآي  Ayetlerimiziفَانْظُر  bir bakَفكَي  nasıl 

كَان olduğunaُةاِقبع  sonununنْذَِرينالْم  Uyarılanların 
73) Fakat onu yalanladılar, biz de onu ve gemide onunla 
birlikte olanları kurtardık ve onları halifeler kıldık. 
Ayetlerimizi yalanlayanları da boğduk. Uyarılanların 
sonunun nasıl olduğuna bir bak. 

ثُم Sonraثْنَاعب  gönderdikِدِهعب ِمن  onların ardındanلًاسر  
Resullerِإلَى  niceِمِهمقَو  kendi kavimlerineواءفَج  getirmişlerdi 

مه onlaraنَاِتيِبالْب  apaçık belgelerافَم  Amaكَانُوا  nedeniyle 
 ِمن قَبُل onlar  ِبِهyalanlamaları  ِبما كَذَّبواinanmadılar ِليْؤِمنُوا

daha önceكَذَِلك  İşte böyle عنَطْب biz mühürlerizلَى قُلُوِبع  
kalpleriniتَِدينعالْم  haddi aşanların 

74) Sonra onların ardından kendi kavimlerine nice Resuller 
gönderdik; onlara apaçık belgeler getirmişlerdi. Ama daha 
önce yalanlamaları nedeniyle onlar inanmadılar. İşte biz, 
haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. 
(*)Yukarıda geçen âyetler, inkârı nifak ve şikakla, kin ve ihtirasla, bencillik 
ve tutuculukla birleştirip bütünleştiren Mekke müşrikleri ve sonra da 
inkarcı her grup uyarıldı. Aynı sakıncalı yolda yürüyen Nuh kavminin 
hazin akibeti perde perde yansıtıldı.  

ثُم Sonraثْنَاعب  gönderdikِدِهمعب ِمن  bunların ardındanىوسم  
Musa’yıو  ve وناره Harun’uنوعِإلَى ِفر  Firavun’aو  ve لَِئِهم 

onun ileri gelenlerineاِتنَاِبآي  ayetlerimizleْتَكوا فَاسرب Fakat 
onlar büyüklendilerامكَانُوا قَوو  bir kavimdiِرِمينجم  Onlar 

günahkâr 
75) Sonra bunların ardından Firavun’a ve onun ileri 
gelenlerine Musa’yı ve Harun’u ayetlerimizle gönderdik. 
Fakat onlar büyüklendiler. Onlar günahkâr bir kavimdi. 

  ِمن ِعنِْدنَاhak  الْحقOnlaraُّ همgeldiği   جاءzaman لَمافَ
katımızdanقَالُوا  dediler kiِإن  kuşkusuzذَاه  Buرلَِسح  bir 

sihirdirِبينم  apaçık 
76) Onlara katımızdan hak geldiği zaman, dediler ki: “Bu, 
kuşkusuz apaçık bir sihirdir.” 

 vakit mi  لَماhak  ِللْحقِّ?söylersiniz  َأتَقُولُونMusa  موسىdediقَاَل
كُماءج Size geldiği رَأِسح bir sihir midir?ذَاه  Buو  Ve لَا 

eremezlerفِْلحي  oysa kurtuluşaوناِحرالس  sihirbazlar 
77) Musa: “Size hak geldiği vakit mi söylersiniz? Bu bir 
sihir midir? Ve oysa sihirbazlar kurtuluşa eremezler.” dedi. 

 Siz ikiniz  ِلتَلِْفتَنَا?diye mi bize geldiniz  َأِجْئتَنَاdediler قَالُوا
döndürmekامع dan نَادجو bulduğumuzِهلَيع  üzerindeنَااءآب  

bizi atalarımızıو  ve تَكُون olsunالَكُم  sizinا اءِريلِْكب büyüklük 
 sizin ikinize  لَكُماBiz  نَحنdeğiliz  وماyeryüzünde de ِفي الَْأرِض
ْؤِمِنينِبم inanacak 

78) Onlar: “Siz ikiniz; bizi, atalarımızı, üzerinde 
bulduğumuzdan döndürmek ve yeryüzünde de büyüklük 
sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz, sizin ikinize 
inanacak değiliz” dediler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كُملَيع رِم ِانْ كَانَ كَباقَوِمِه يوٍح ِاذْ قَالَ ِلقَواَ نبن ِهملَيلُ عاتو
اِت اِهللا فَعذِْكِريى ِباَيتقَاِمى وم كُمروا اَمِمعفَاَج كَّلْتولَى اِهللا ت

وشركَاَء كُم ثُم الَ يكُن اَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا ِالَى والَ 
 فَِانْ تولَّيتم فَما ساَلْتكُم ِمن اَجٍر ِانْ اَجِرى ِاالَّ (71)تنِظروِن 

 فَكَذَّبوه (72) اَكُونَ ِمن الْمسِلِمني علَى اِهللا واُِمرت اَنْ
 ا الَِّذينقْناَغْرو الَِئفخ ماهلْنعجِفى الْفُلِْك و هعم نمو اهنيجفَن

 ذَِريننةُ الْماِقبكَانَ ع فكَي ظُرا فَاناِتنوا ِباَيا (73)كَذَّبثْنعب ثُم 
لَى قَوِمِهم فَجاؤهم ِبالْبيناِت فَما كَانوا ِليؤِمنوا ِمن بعِدِه رسالً ِا

 ِدينتعلَى قُلُوِب الْمع عطْبن لُ كَذَِلكقَب وا ِبِه ِمنا كَذَّبِبم
 ثُم بعثْنا ِمن بعِدِهم موسى وهرونَ ِالَى ِفرعونَ ومالَِئِه (74)

كْبتا فَاساِتنِباَي ِرِمنيجا مموا قَوكَانوا و(75)ر ماَء ها جفَلَم 
 ِبنيم رذَا لَِسحا قَالُوا ِانَّ هِدنِعن ِمن قى (76)الْحوسقَالَ م 

اَتقُولُونَ ِللْحق لَما جاَء كُم اَِسحر هذَا والَ يفِْلح الساِحرونَ 
ِفتنا عما وجدنا علَيِه اَباَء نا وتكُونَ  قَالُوا اَِجئْتنا ِلتلْ(77)

 ِمِننيؤا ِبملَكُم نحا نمِض واُء ِفى اْالَرِريا الِْكب(78)لَكُم  

 
و Ve اتُْل okuِهملَيع  onlaraَأنَب  haberini deنُوٍح  Nuh’unِْإذ  

Haniقَاَل  demişti kiِمِهِلقَو  kavmineِماقَوي  Ey kavmimِإن  eğer 
كَان geliyorsaركَب  size ağır كُملَيع aranızdaقَاِميم  kalmam 

 ki  فَعلَىAllah’ın  اللَِّهayetleriyle  ِبآياِتöğüt verişim وتَذِْكيِري
ben ancakاللَِّه  Allah’aُكَّلْتتَو  tevekkül ederim واِمعفََأج sağlam 

tutunكُمرَأم  haydi işiniziكُمكَاءشُرو  şirk koştuklarınızı da 
hazır bulunsunثُم  sonraكُنلَا ي  vermesinكُمرَأم  işinizكُملَيع  

sizeًةغُم  hiçbir tasaثُم  Sonra daوااقْض  hükmünüzü 
uygulayınِإلَي  banaوِنيلَا تُنِْظرو  mühlet vermeksizin  

71) Ve onlara Nuh’un haberini de oku. Hani kavmine 
demişti ki: “Ey kavmim, eğer aranızda kalmam ve Allah’ın 
ayetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa –ki ben ancak 
Allah’a tevekkül ederim- haydi işinizi sağlam tutun ve şirk 
koştuklarınız da hazır bulunsun, sonra işiniz size hiçbir 
tasa vermesin. Sonra da mühlet vermeksizin bana 
hükmünüzü uygulayın.” 
(*)Mekkeli müşriklere kardeşin Nuh'un yalanlayıcı kavmiyle olan haberini 
oku. Hani o, inatçı ve inkarcı kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim! Eğer 
benim içinizde uzun süre kalmam, sizi Rabbimin ayetleriyle uyarıp 
korkutmam size ağır ve zor geldi ise ve beni kovmaya ve öldürmeye niyet 
ettiyseniz bilin ki ben yalnız Allah'a dayandım ve yalnız ona güvendim, 
size aldırış etmem. Artık siz ortak koştuklarınızı da çağırıp işinize karar 
verin ve bana tuzak kurmak için ne istiyorsanız düşünün. Sonra benim 
hakkımdaki tutumunuz kapalı değil, bilakis açık ve seçik olsun Sonra 
benim hakkımda istediğinizi uygulayın ve bana bir şart bile mühlet 
vermeyin.  

فَِإن Eğerتُملَّيتَو  yüz çevirirsenizافَم  zatenَألْتُكُمس  ben sizden 
istemedimٍرَأج ِمن  bir ücret deِريَأج ِإن  Benim ecrimiِإلَّا  

ancakلَى اللَِّهع  Allah verecektirو  Ve ُتُأِمر ben emrolundum 
َأكُون َأن olmaklaِلِمينسالْم ِمن  müslümanlardan 

72) “Eğer yüz çevirirseniz zaten ben sizden bir ücret de 
istemedim. Benim ecrimi ancak Allah verecektir. Ve ben, 
müslümanlardan olmakla emrolundum.” 
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 فَلَما جاَء (79)وقَالَ ِفرعونُ ائْتوِنى ِبكُلِّ ساِحٍر عِليٍم 
 فَلَما اَلْقَوا (80)السحرةُ قَالَ لَهم موسى اَلْقُوا ما اَنتم ملْقُونَ 

ِبِه الس ما ِجئْتى موسقَالَ م ِلحصِانَّ اَهللا الَ ي ِطلُهبيِانَّ اَهللا س رح
 فِْسِدينلَ الْمم(81)ع كَِره لَواِتِه وِبكَِلم قاُهللا الْح ِحقيو 

اَمن ِلموسى ِاالَّ ذُريةٌ ِمن قَوِمِه علَى   فَما (82)الْمجِرمونَ 
نْ يفِْتنهم وِانَّ ِفرعونَ لَعاٍل ِفى خوٍف ِمن ِفرعونَ ومالَِئِهم اَ
 ِرِفنيسالْم لَِمن هِانِض وِم ِانْ (83)اْالَراقَوى يوسقَالَ مو 

 ِلِمنيسم متكَّلُوا ِانْ كُنوِه تلَيِباِهللا فَع متناَم متفَقَالُوا (84)كُن 
ا الَ تنبا ركَّلْنولَى اِهللا تع ِم الظَّاِلِمنيةً ِللْقَونا ِفتلْنع(85)ج 

 ِم الْكَاِفِرينالْقَو ِمن ِتكمحا ِبرنجنى (86)ووسا ِالَى منيحاَوو 
واَِخيِه اَنْ تبواَ ِلقَوِمكُما ِبِمصر بيوتا واجعلُوا بيوتكُم ِقبلَةً 

 وقَالَ موسى ربنا ِانك (87) الْمؤِمِنني واَِقيموا الصلَوةَ وبشِر
اَتيت ِفرعونَ ومَأله ِزينةً واَمواالً ِفى الْحيوِة الدنيا ربنا ِليِضلُّوا 
عن سِبيِلك ربنا اطِْمس علَى اَمواِلِهم واشدد علَى قُلُوِبِهم فَالَ 

ى يتوا حِمنؤي اْالَِليم ذَابا الْعو(88)ر  

 
و Veنَايحَأو  diye vahyettikىوسِإلَى م  Musaَأِخيِه  و kardeşine َأن 

 evler  بيوتًاMısır’da  ِبِمصرkavminize  ِلقَوِمكُماhazırlayın تَبوَأا
  الصلَاةkılınanَ موا وَأِقيyerler  ِقبلَةevleriniziً  بيوتَكُمyapın واجعلُوا
namazو  ve شِّرب müjdeleْؤِمِنينالْم  Mü’minleri de 

87) Ve Musa, kardeşine: “Mısır’da kavminize evler 
hazırlayın, evlerinizi namaz kılınan yerler yapın. Mü’minleri 
de müjdele” diye vahyettik. 

و Veقَاَل  dedi kiىوسم  Musaبنَا ر Rabbimizِإنَّك  şüphesiz sen 
  ِزينَةileri gelenlerineً ملََأهve   وFiravun  ِفرعونverdin آتَيتَ

zinetو  ve الًاوَأم mallarاِةيِفي الْح  hayatındaانْيالد  dünyaنَابر  
Rabbimizِضلُّواِلي  sapsınlar diye mi?ِبيِلكس نع  senin yolundan 

 mallarını علَى َأمواِلِهمyerin dibine geçir  اطِْمسRabbimiz  ربنَا
داشْدو mühürleلَى قُلُوِبِهمع  kalpleriniْؤِمنُوافَلَا ي  Çünkü onlar 

iman etmeyeceklerdirتَّىح  kadarاوري  görmeyinceyeذَابالْع  
azabıالَْأِليم  can yakıcı 

88) Ve Musa dedi ki: “Rabbimiz, şüphesiz sen Firavun ve 
ileri gelenlerine dünya hayatında zinet ve mallar verdin. 
Rabbimiz senin yolundan sapsınlar diye mi? Rabbimiz, 
mallarını yerin dibine geçir kalplerini mühürle. Çünkü onlar 
can yakıcı azabı görmeyinceye kadar iman 
etmeyeceklerdir.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veقَاَل  dediنوعِفر  Firavunاْئتُوِني  bana getirinِِّبكُل  Bütün 
 bilgin  عِليٍمsihirbazları ساِحٍر

79) Ve Firavun: “Bütün bilgin sihirbazları bana getirin” 
dedi. 

  لَهمdedi  قَاَلsihirbazlar  السحرةgelinceُ  جاءNihayet فَلَما
onlaraىوسم  Musaَألْقُوا  atınام  her neَأنْتُم  Sizلْقُونم  

atacaksanız 
80) Nihayet sihirbazlar gelince Musa onlara: “Siz her ne 
atacaksanız atın” dedi. 

 Sizin  ما ِجْئتُمMusa  موسىdedi ki  قَاَلatınca َألْقَوا Onlar فَلَما
yaptığınızِبِه  buرحالس  sihirdirِإن  Şüphesizاللَّه  Allahِطلُهبيس  

onu boşa çıkaracaktırِإن  Elbetteاللَّه  Allahِلحصلَا ي  
düzeltmezَلمع  işiniفِْسِدينالْم  bozgunculuk çıkaranların 

81) Onlar atınca, Musa dedi ki: “Sizin bu yaptığınız 
sihirdir. Şüphesiz Allah onu boşa çıkaracaktır. Elbette 
Allah, bozgunculuk çıkaranların işini düzeltmez.” 

و Veُِّحقي  gerçekleştirecektirاللَّه  Allahَّقالْح  hakkıاِتِهِبكَِلم  
kendi kelimeleriyleكَِره لَوو  istemese deونِرمجالْم  

günahkârlar 
82) Ve Allah, günahkârlar istemese de, hakkı kendi 
kelimeleriyle gerçekleştirecektir. 

  ِإلَّاSonunda Musa’ya  ِلموسىiman eden آمنolmadı فَما
dışındaٌةيذُر  bir takım gençlerِمِهقَو ِمن  kavmindenلَىع  

çevresininٍفخَو  korkusuylaنوعِفر ِمن  Firavunو  ve لَِئِهمم 
önde gelenَأن  kendileriniمفِْتنَهي  belalara çarptırmalarıِإنو  

Çünküنوعِفر  Firavunاٍللَع  büyüklenen ِض ِفيالَْأر 
yeryüzündeِإنَّهو  gerçektenِرِفينسالْم لَِمن  bir zorba idi 

83) Sonunda Musa’ya kavminden bir takım gençler dışında 
–Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara 
çarptırmaları korkusuyla- iman eden olmadı. Çünkü 
Firavun, gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba idi. 

و Veقَاَل  dedi kiىوسم  Musaِماقَوي  Ey kavmimِإن  eğerكُنْتُم  
sizنْتُمآم  iman edipِباللَِّه  Allah’aِهلَيفَع  yalnızca O’naكَّلُواتَو  

tevekkül edinِإن  artıkكُنْتُم  olmuşsanızِلِمينسم  müslüman 
84) Ve Musa dedi ki: “Ey kavmim, eğer siz Allah’a iman 
edip müslüman olmuşsanız artık yalnızca O’na tevekkül 
edin.” 

 Biz yalnızca tevekkül  تَوكَّلْنَاAllah’a  علَى اللَِّهDediler ki فَقَالُوا
ettikنَابر  Rabbimizلْنَاعلَا تَج  bizi kılmaًِفتْنَة  bir fitneِمِللْقَو  bir 

kavim içinالظَّاِلِمين  zulmeden 
85) Dediler ki: “Biz yalnızca Allah’a tevekkül ettik. 
Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için bir fitne kılma.” 

و Ve نَانَج bizi kurtarِتكمحِبر  rahmetinleِمالْقَو ِمن  
topluluğundanالْكَاِفِر ين o kâfirler 

86) “Ve rahmetinle bizi o kâfirler topluluğundan kurtar.” 
(*)Geçen âyetler tarihin tekerrür ettiğine, ilâhî hükmün hiçbir zaman 
şaşmadığına delâlet eden Musa Peygamber ile Fir'avn kıssası önemli 
bölümleriyle açıklanıyor. İsrâiloğulları'nın Mısır'da mâruz kaldıkları 
sıkıntılı günlerin sonunda, Allah'a güvenip dayandıklarından ferahlatıcı 
günlerin geldiği hatırlatılarak mü'minlerin ancak Allah'a güvenip 
dayanmaları isteniyor ve başarının, kurtuluşun haktan yana olanların 
yüzüne güleceğine işaret ediliyor. 
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موفَالْي bugünيكنُنَج  kurtaracağızِنكدِبب  sadece senin bedenini 
ِلتَكُون olman içinخَلْفَك نِلم  Senden sonrakilereًةآي  bir ibret 
ِإنو olman içinاكَِثير  çoğuالنَّاِس ِمن  insanlarınَاِتنآي نا ع 

ayetlerimizdenلَغَاِفلُون  habersizdirler 
92) Senden sonrakilere bir ibret olman için bugün sadece 
senin bedenini kurtaracağız. Gerçekten insanların çoğu, 
ayetlerimizden habersizdirler.   

و Veلَقَد  andolsun kiْأنَاوب  andolsun ki yerleştirdikِناِئيَل بري ِإس 
İsrailoğullarınıٍقَأ ِصدوبم  gerçekten çok güzel bir yere 

مقْنَاهزرو rızıklandırdıkاِتبالطَّي ِمن  Onları temiz şeylerleافَم  
düşmedilerاخْتَلَفُوا  anlaşmazlığaتَّىح  kadarمهاءج  Kendilerine 

gelinceyeالِْعلْم  ilimِإن  Şüphesizكبر  Rabbinقِْضيي  hüküm 
verecektirمنَهيب  aralarındaموي  günüِةامالِْقي  kıyametاِفيم  

konusundaكَانُوا  şey ِفيِه onlar خْتَِلفُوني anlaşmazlığa düştükleri 
93) Ve andolsun ki biz, İsrailoğullarını gerçekten çok güzel 
bir yere yerleştirdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık. 
Kendilerine ilim gelinceye kadar anlaşmazlığa düşmediler. 
Şüphesiz Rabbin, onlar aralarında anlaşmazlığa düştükleri 
şey konusunda kıyamet günü hüküm verecektir. 

فَِإن Eğerَكُنْت  isen ِفي شَك şüphedeلْنَا ِما َأنْزم indirdiğimizden 
كِإلَي sanaَأْلفَاس  sorالَِّذين  kimselereونءقْري  okuyanlaraالِْكتَاب  

kitabıِلكقَب ِمن  senden önceلَقَد  Andolsun kiكاءج  sana 
gelmiştirُّقالْح  hakكبر ِمن  Rabbindenفَلَا  olmaتَكُونَن  O halde 

sakın edenlerdenتَِرينمالم ِمن  şüphe 
94) Eğer sana indirdiğimizden şüphede isen, senden önce 
kitabı okuyan kimselere sor. Andolsun ki hak sana 
Rabbinden gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden 
olma. 

و Ve لَا تَكُونَن sakın olmaالَِّذين ِمن  da واكَذَّب yalanlayanlardan 
  ِمن الْخَاِسِرينSonra olursun  فَتَكُونAllah’ın  اللَِّهayetlerini ِبآياِت

zarara uğramışlardan 
95) Ve sakın Allah’ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. 
Sonra zarara uğramışlardan olursun.  

ِإن Doğrusuْقَّتح الَِّذين  hak olmuş bulunanlarِهملَيع  üzerlerine 
 iman etmezler  لَا يْؤِمنُونRabbinin  ربكsözü كَِلمةُ

96) Doğrusu üzerlerine Rabbinin sözü hak olmuş 
bulunanlar iman etmezler; 

و Ve لَو bileمتْهاءج  Onlara getirilseُّكُل  herٍةآي  ayetتَّىح  kadar 
 Acı  الَْأِليمazabı  الْعذَابgörünceye يروا

97) Ve onlara her ayet getirilse bile... Acı azabı görünceye 
kadar. 
(*)Yukarrda geçen âyetler, Kur'ân'ı da, Hz. Muhammed (a.s)'ı de  
şüpheyle karşılayanların bir de Tevrat ve İncil'i çok iyi bilen ilim 
adamlarına sormaları tavsiye ediliyor. Zira her iki kitapta da son 
peygamberin geleceğinden bahsedildiğinde şüphe olmadığına işarette 
bulunuluyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قَالَ قَد اُِجيبت دعوتكُما فَاستِقيما والَ تتِبعانِّ سِبيلَ الَِّذين الَ 
 ِفرعونُ   وجاوزناَ ِببِنى ِاسراِئيلَ الْبحر فَاَتبعهم(89)يعلَمونَ 

لْغرق قَالَ اَمنت اَنه الَ وجنوده بغيا وعدوا حتى ِاذَا اَدركَه ا
 ِلِمنيسالْم ا ِمناَناِئيلَ ورو ِاسنِبِه ب تنِاالَّ الَِّذى اَم (90)ِالَه 

 فِْسِدينالْم ِمن تكُنلُ وقَب تيصع قَدو (91)اَلْئَن موفَالْي 
 وِانَّ كَِثريا ِمن الناِس ننجيك ِببدِنك ِلتكُونَ ِلمن خلْفَك اَيةً

 ولَقَد بوأْنا بِنى ِاسراِئيلَ مبواَ ِصدٍق  (92)  عن اَياِتنا لَغاِفلُونَ
ماهقْنزراِت وبالطَّي لَفُوا  ِمنتا اخى  فَمتح   ماَء هج 
الِْعلْم كبقِْضى  ِانَّ ري  مهنيالْ  ب موِة يموا ِفيِه  ِقيا كَانِفيم 

 فَِانْ كُنت ِفى شك ِمما اَنزلْنا ِالَيك فَسئَِل (93)يختِلفُونَ 
قالْح جاََء ك لَقَد ِلكقَب ِمن ابنَ الِْكتؤقْري الَِّذين  كبر ِمن 

 ِرينتمالْم ِمن نكُونِم(94)فَالَ ت نكُونالَ توا  وكَذَّب الَِّذين ن
 اِسِرينالْخ كُونَ ِمناِت اِهللا فَت(95)ِباَي ِهملَيع قَّتح ِانَّ الَِّذين 

 ولَو جاَء تهم كُلُّ اَيٍة حتى يروا (96)كَِلمةُ ربك الَ يؤِمنونَ 
 اْالَِليم ذَاب(97)الْع  

 
  دعوتُكُماkabul olundu ِجيبتْ ُأKuşkusuz  قَدBuyurdu ki قَاَل

ikinizin de duasıاتَِقيمفَاس  O halde dosdoğru yürümeye 
devam edinاِنلَا تَتَِّبعو  Sakın uymayınِبيَلس  yoluna لَا الَِّذين 

ونلَمعي bilgisizlerin 
89) Buyurdu ki: “Kuşkusuz ikinizin de duası kabul olundu. 
O halde dosdoğru yürümeye devam edin. Sakın 
bilgisizlerin yoluna uymayın.” 

و Ve نَازاوج geçirdikاِئيَلرِني ِإسِبب  israiloğullarınıرحالْب  
denizdenمهعفََأتْب  peşlerine düştüنوعِفر  Firavunو  ve هنُودج 
askerleriاغْيب  azgınlıklaو  وداع düşmanlıklaتَّىح  Nihayet ِإذَا 

كَهرَأد andaُقالْغَر  boğulacağıقَاَل  şöyle dediُنْتآم  iman ettim 
َأنَّه Elbette oلَا  olmadığınaِإلَه  ilahِإلَّا  başkaْنَتالَِّذي آم  

inandığındanِبِه  kendisineاِئيَلرنُو ِإسب  İsrailoğullarınınو  Ve 
 müslümanlardanım  ِمن الْمسِلِمينben de نَاَأ

90) Ve israiloğullarını denizden geçirdik; Firavun ve 
askerleri azgınlıkla, düşmanlıkla peşlerine düştü. Nihayet 
boğulacağı anda şöyle dedi: “Elbette o israiloğullarının 
kendisine inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. 
Ve ben de müslümanlardanım.” 

َأالْآن Şimdi, öyle mi?قَدو  Halbukiَتيصع  sen isyan etmişُلقَب  
bundan önceو  ve َكُنْت olmuştunفِْسِدينالْم ِمن  fesatçılardan 

91) Şimdi, öyle mi? Halbuki sen bundan önce isyan etmiş 
ve fesatçılardan olmuştun. 
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 فَلَوالَ كَانت قَريةٌ اَمنت فَنفَعها ِاميانها ِاالَّ قَوم يونس لَما اَمنوا
كَشفْنا عنهم عذَاب الِْخزِى ِفى الْحيوِة الدنيا ومتعناهم ِالَى 

 ولَو شاَء ربك الَمن من ِفى اْالَرِض كُلُّهم جِميعا (98)ِحٍني 
 ِمِننيؤوا مكُونى يتح اسالن كِْرهت تفٍْس (99)اَفَاَنا كَانَ ِلنمو 

ِقلُونَ اَنْ تعالَ ي لَى الَِّذينع سجلُ الرعجيِاالَّ ِبِاذِْن اِهللا و ِمنؤ
 واْالَرِض وما تغِنى   قُِل انظُروا ماذَا ِفى السمواِت(100)

 فَهلْ ينتِظرونَ ِاالَّ (101)اْالَيات والنذُر عن قَوٍم الَ يؤِمنونَ 
لَِّذين خلَوا ِمن قَبِلِهم قُلْ فَانتِظروا ِانى معكُم ِمن ِمثْلَ اَياِم ا
 ِظِرينتنا (102)الْمقح وا كَذَِلكناَم الَِّذينا ولَنسى رجنن ثُم 

 ِمِننيؤِج الْمنا ننلَي(103)ع كِفى ش متِانْ كُن اسا النهآاَيقُلْ ي 
ى فَالَ اَعبد الَِّذين تعبدونَ ِمن دوِن اِهللا ولَِكن اَعبد اَهللا ِمن ِديِن

 ِمِننيؤالْم اَنْ اَكُونَ ِمن تاُِمرو فَّيكُموت(104)الَِّذى ي اَنْ اَِقمو 
 ِرِكنيشالْم ِمن نكُونالَ تِنيفًا ويِن حِللد كهجالَ (105)وو 

 ِمن عدِاذًا ت كفَِان لْتفَِانْ فَع كرضالَ يو كفَعنوِن اِهللا ماَ الَ يد
 الظَّاِلِمني (106)ِمن  

 
 içinde ِفيiseniz  كُنْتُمeğer  ِإنinsanlar  النَّاسEy  ياَأيهاDe ki قُْل
شَك bir şüpheِديِني ِمن  benim dinimden yanaدبفَلَا َأع  ben 

ibadet etmiyorumوندبتَع الَِّذين   sizin ibadet ettiklerinize ِمن 
  اللَّهibadet ederim  َأعبدancak  ولَِكنAllah’tan  اللَِّهbaşka دوِن

Allah’aالَِّذي  olanفَّاكُمتَوي  sizin hayatınıza son verecekُتُأِمرو  
Ben emrolundumَأكُون َأن  olmaklaْؤِمِنينالْم ِمن  

mü’minlerden 
104) De ki: “Ey insanlar, eğer benim dinimden yana bir 
şüphe içinde iseniz, ben sizin Allah’tan başka ibadet 
ettiklerinize ibadet etmiyorum, ancak sizin hayatınıza son 
verecek olan Allah’a ibadet ederim. Ben, mü’minlerden 
olmakla emrolundum.” 

و Veَأِقم َأن  yöneltكهجو  yüzünüيِنِللد  dine doğruِنيفًاح  Bir 
hanif olarakو  ve لَا تَكُونَن sakın olmaشِْرِكينالْم ِمن  
müşriklerden 

105) Ve: “Bir hanif olarak yüzünü dine doğru yönelt ve 
sakın müşriklerden olma.” 

وعلَا تَد dua etmeوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah’tanام  şeylere لَا 
كنْفَعي sana yararı daكرضلَا يو  zararı da olmayanفَِإن  Eğer 
 ِمنo zaman   ِإذًاşüphesiz ki sen  فَِإنَّكböyle yaparsan فَعلْتَ

الظَّاِلِمين zalimlerden olursun 
106) “Allah’tan başka, sana yararı da, zararı da olmayan 
şeylere dua etme. Eğer böyle yaparsan, o zaman şüphesiz ki 
sen zalimlerden olursun.” 
(*)Geçen âyetler batılı temsil edenlerin geçici şatafatına aldanılmaması 
hatırlatılıyor; faziletin ve saadetin küfürde ve ahlâksızlıkta değil, imân ve 
irfanda, idrâk ve doğrulukta olduğuna atıf yapılarak insan aklına ve 
idrakine malzeme veriliyor. Batıldan uzak bütünüyle Hakk'a yönelmiş 
İslâmiyetin mutlak saadet vaadettiği haber verilerek, Allah'tan başkasına 
tapmanın hiç kimseyi aziz ve mutlu kılmadığı ve kılamıyacağı konu 
ediliyor. 
 
 
 
 

 
فَلَو yaْلَا كَانَت  Ama olsaydıٌةيقَر  bir ülkeْنَتآم  iman edipاهفَنَفَع  

yarar sağlamışاانُهِإيم  imanı kendisineِإلَّا  dışındaمقَو  
kavmininونُسي  Yunusنُواا آملَم  iman edinceكَشَفْنَا  

üzerlerinden kaldırdıkمنْهع  Onlarذَابع  azabınıِيالِْخز  
rüsvaylıkاِةيِفي الْح  hayatındakiانْيالد  dünyaو  ve منَاهتَّعم onları 

yararlandırdıkِإلَى  kadarِحيٍن  belli bir zamana 
98) Ama iman edip imanı kendisine yarar sağlamış –Yunus 
kavminin dışında- bir ülke olsaydı ya! Onlar iman edince 
üzerlerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırdık 
ve onları belli bir zamana kadar yararlandırdık. 

و Veلَو  eğerشَاء  dileseydiكبر  Rabbinنلَآم  iman ederdi نم 
  َأفََأنْتtoplucaَ  جِميعاtümü  كُلُّهمyeryüzündekilerin ِفي الَْأرِض

Öyleyse sen miتُكِْره  onlar zorlayacaksın?النَّاس  insanları 
 mü’min  مْؤِمِنينoluncaya  يكُونُواkadar حتَّى

99) Ve eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, 
topluca iman ederdi. Öyleyse, onlar mü’min oluncaya 
kadar insanları sen mi zorlayacaksın? 

و Veام  mümkün değildirكَان  hiçbirِلنَفٍْس  kimseninتُْؤِمن َأن  
iman etmesiِإلَّا  olmadanِبِإذِْن  izniاللَِّه  Allah’ınو  Veُلعجي  O 

kılarسجالر  bir pislikلَىع  üzerineِقلُونعلَا ي الَِّذين  akıl 
erdiremeyenlerin 

100) Ve Allah’ın izni olmadan hiçbir kimsenin iman etmesi 
mümkün değildir. Ve O, akıl erdiremeyenlerin üzerine bir 
pislik kılar. 

  ِفي السماواِت ?ne var  ماذَاBir bakıverin  انْظُرواDe ki قُْل
Göklerdeو  ve ِضالَْأر yerdeا تُغِْنيمو  bir şey sağlamazُاتالْآي  

ayetlerو  ve النُّذُر uyarmalarٍمقَو نع  bir topluluğaْؤِمنُونلَا ي  
İman etmeyen 

101) De ki: “Göklerde ve yerde ne var? Bir bakıverin. İman 
etmeyen bir topluluğa ayetler ve uyarmalar bir şey 
sağlamaz.” 

وننْتَِظرْل يفَه Onlar bekliyorlar mı?ِإلَّا  başkasını ِمثَْل 
gibisindenاِمَأي  günleriاخَلَو الَِّذين  geçmiş olanlarınِلِهمقَب ِمن  

kendilerinden önceقُْل  De kiوافَانْتَِظر  Haydi bekleyinِإنِّي  
Şüphesiz ben deكُمعم  sizlerle birlikteنْتَِظِرينالْم ِمن  
bekleyenlerdenim 

102) Onlar, kendilerinden önce geçmiş olanların günleri 
gibisinden başkasını mı bekliyorlar? De ki: “Haydi 
bekleyin. Şüphesiz ben de sizlerle birlikte 
bekleyenlerdenim.” 

ثُم Sonraينُنَج  biz kurtarırızلَنَاسر  Resullerimiziو  ve َّال ِذين
 üzerimize  علَينَاbir haktır  حقاböyle  كَذَِلكiman edenleri آمنُوا
 mü’minleri  الْمْؤِمِنينkurtarmamız نُنِْج

103) Sonra biz, Resullerimizi ve iman edenleri böyle 
kurtarırız; mü’minleri kurtarmamız üzerimize bir haktır. 
(*)Geçen âyetler, Yûnus Peygamberin kavminden söz edildi ve istisnai 
olarak, inen ilâhi azabın kaldırıldığı belirtildi. Bununla dosdoğru imân 
edenlere bir ölçü ve kıstas verildi. Sonra insanların melekler gibi günah ve 
kusurlardan temiz, şehevi duygulardan uzak bir özellikle yara tılmadıklari 
hatırlatılarak onlardaki akıl, irâde, idrâk gibi yeteneklerin öne mine işaret 
edildi. 
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11 HUD SURESİ 
Kur'ân-ı Kerîm'in 11. sûresidir. 123 âyet, 1715 kelime, 
7605 harftir. Mekkîdir. Sûre, adını elli ila altmışıncı âyetler 
arasında kıssası zikredilen Hz. Hûd'dan almıştır. Mirâc'tan 
sonra inen sûre, Kur'ân sûreleri içinde Miûn bölümünde 
yer alan yüz âyeti geçkin sûrelerdendir. Ana konusu, davet, 
korkutma, uyarma, Allah'ın kitabı ve Nuh, Hûd, Salih, Lut, 
Şuayb, Musa peygamberlerin kıssalarıdır. Sûrenin 
nüzulünden önce Rasûlullah'ı (a.s) koruyan amcası Ebu 
Talib ile Hz. Hatice vefat etmiş, müşriklerin baskıları 
artmış ve bu şartlarda Hz. Peygamber en sıkıntılı 
zamanlarını yaşamıştır.338 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 delillerle  ُأحِكمتbir kitaptır kiْ  ِكتَابElif lâm râ الر
sağlamlaştırılmışاتُهآي  âyetleriثُم  sonraْلَتفُص  apaçık 

bildirilmiştirنلَد ِمن  katından inmedirِكيٍمح  hikmet sâhibi 
 haberdâr olan خَِبيٍر

1)Elif lâm Râ; (Kur’an) bir kitaptır ki, âyetleri, delillerle 
sağlamlaştırılmış, sonra apaçık bildirilmiştir, hikmet sâhibi 
haberdâr olan katından inmedir.  

 Allah’tan  اللَّهbaşkasına  ِإلَّاibadet etmeyin  تَعبدواÖyle ki َألَّا
  وuyaran  نَِذيرO’nun tarafından ِمنْهsizi لَكُمŞüphesiz ben ِإنَِّني
ve ِشيرب müjdeleyenim 

2) Öyle ki, Allah’tan başkasına ibadet etmeyin. Şüphesiz 
ben, sizi O’nun tarafından uyaran ve müjdeleyenim.  

و Veواتَغِْفراس َأن  mağfiret dileyinكُمبر  Rabbinizdenثُم  sonra 
 meta  متَاعاmetalandırsın م يمتِّعكO’naُ  ِإلَيِهtevbe edin تُوبوا
 يْؤِت ve  وadı konulmuş  مسمىvakte  َأجٍلkadar  ِإلَىgüzel حسنًا

versinَّكُل  herِذي  sahibineٍلفَض  faziletلَهفَض  lütfunuِإنو  
Eğerالَّوتَو  yüz çevirirsenizفَِإنِّي  muhakkak benَُأخَاف  

korkarımكُملَيع  sizin içinذَابع  azabındanٍموي  bir gününكَِبيٍر  
büyük 

3) Ve Rabbinizden mağfiret dileyin; sonra O’na tevbe edin. 
O da sizi, adı konulmuş bir vakte kadar güzel bir meta ile 
metalandırsın ve her fazilet sahibine kendi lütfunu versin. 
Eğer yüz çevirirseniz muhakkak ben sizin için büyük bir 
günün azabından korkarım. 

 علَى O  هوVe  وDönüşünüz  مرِجعكُمAllah’adır  اللَِّهancak ِإلَى
 kadirdir  قَِديرşeye  شَيٍءher كُلِّ

4)Dönüşünüz ancak Allah’a dır. Ve O, her şeye kadirdir. 
  صدورهمbükerler  يثْنُونgerçekten onlar همِإنİyi bilinkiَّ َألَا

göğüsleriniتَخْفُواسِلي  gizlenmek içinِمنْه  O’ndanَألَا  İyi bilinki 
ِحين zamanتَغْشُونسي  büründükleriمهابِثي  onlar örtülerineلَمعي  
bilirونِسرا يم  gizlediklerini deُِلنعا يمو ون açığa vurduklarını 

daِإنَّه  Çünkü Oِليمع  bilendirِبذَاِت  özünde olanıوِردالص  
sinelerin 

5)İyi bilinki; gerçekten onlar, O’ndan gizlenmek için 
göğüslerini bükerler. İyi bilinki; onlar, örtülerine 
büründükleri zaman, gizlediklerini de açığa vurduklarını da 
bilir. Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir. 
Bu âyet-i kerime, hoş görünüşlü, tatlı sözlü, Resûlullah (a.s) ile 
karşılaştığında onun sevdiği şekilde davranıp kalbinde ona karşı (ondan 
hoşlanmadığı) duygular saklıyan el-Ahnes ibn Şerik hakkında nazil 
olmuştur. Bunu Kelbî şöyle ifade etmektedir: Ahnes ibn Şerik, Hz. 
Peygamber (a.s) ile oturduğu zamanlarda onu sevindirecek şeyler yapar, 
izhar eder ve fakat kalbinde, gösterdiğinin aksine duygular saklardı. İşte 
bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.339 
 
 
 

وِانْ يمسسك اُهللا ِبضر فَالَ كَاِشف لَه ِاالَّ هو وِانْ يِردك ِبخيٍر 
ن ِعباِدِه وهو الْغفُور فَالَ رآد ِلفَضِلِه يِصيب ِبِه من يشاُء ِم

ِحيم(107)  الر  ِمن قالْح اَء كُمج قَد اسا النهآاَيقُلْ ي 
كُمبِضلُّ  را يملَّ فَِانض نمفِْسِه وِدى ِلنتها يمى فَِاندتِن اهفَم 

 ما يوحى ِالَيك  واتِبع(108)علَيها وما اَنا علَيكُم ِبوِكيٍل 
 اِكِمنيالْح ريخ وهاُهللا و كُمحى يتح ِبراص(109)و 

 )11(سورة هود 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 (1)الر ِكتاب اُحِكمت اَياته ثُم فُصلَت ِمن لَدنْ حِكيٍم خِبٍري 
وا ِاالَّ اَهللا ِاندبعاَالَّ ت ِشريبو ِذيرن هِمن اَِن (2)ِنى لَكُمو 

استغِفروا ربكُم ثُم توبوا ِالَيِه يمتعكُم متاعا حسنا ِالَى اَجٍل 
 افى اَخا فَِانلَّووِانْ تو لَهٍل فَضِت كُلَّ ِذى فَضؤيى ومسم

ِالَى اِهللا مرِجعكُم وهو علَى كُلِّ  (3)علَيكُم عذَاب يوٍم كَِبٍري 
 ٍء قَِديرىاَالَ (4)ش هفُوا ِمنختسِلي مهوردونَ صثْني مهاَالَ ِان 

 ِليمع هونَ ِانِلنعا يمونَ وِسرا يم لَمعي مهابونَ ِثيشغتسي ِحني
  (5)ِبذَاِت الصدوِر 

 
و Veِإن  eğerكسسمي  sana dokunduracak olsaاللَّه  Allahرِبض  

bir zararَفَلَا كَاِشف  kimse gideremezلَه  onuِإلَّا  başkaوه  
O’ndanو  Ve ِإن eğerكِردي  sana isterseٍرِبخَي  bir hayırادفَلَا ر  

geri çevirecek de yokturِلِهِلفَض  O’nun lütfunuي ِصيب isabet 
ettirirِبِه  bundan نم  kimseyeشَاءي  dilediğineاِدِهِعب ِمن  

Kullarındanو  Veوه  Oالْغَفُور  Ğafûr’durِحيمالر  Rahîm’dir 
107) Ve eğer Allah sana bir zarar dokunduracak olsa, onu 
O’ndan başka kimse gideremez. Ve eğer sana bir hayır 
isterse, O’nun lütfunu geri çevirecek de yoktur. Kullarından 
dilediği kimseye bundan isabet ettirir. Ve O, Ğafûr’dur, 
Rahîm’dir. 

 size  جاءكُمşüphesiz  قَدinsanlar  النَّاسEy  ياَأيهاDe ki قُْل
gelmiştirُّقالْح  hakكُمبر ِمن  Rabbinizdenَف نم Artık kimىتَداه  

hidayet bulursa oافَِإنَّم  ancakتَِديهي  hidayet bulmuşturِلنَفِْسِه  
kendi nefsi içinو  Ve نم kimَّلض  saparsaافَِإنَّم  o daُِّضلي  

sapmıştırاهلَيع  kendi aleyhineامو  değilimَأنَا Benكُملَيع  sizin 
üzerinizdeِكيٍل ِبو bir vekil 

108) De ki: “Ey insanlar, şüphesiz size Rabbinizden hak 
gelmiştir. Artık kim hidayet bulursa o, ancak kendi nefsi 
için hidayet bulmuştur. Ve kim saparsa, o da kendi 
aleyhine sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim.”  

و Veَّات ِبع uyىوحا يم  vahyolunanaكِإلَي  sanaو  ve ِبراص sabret 
 Şüphesiz O  وهوAllah  اللَّهhükmedinceye  يحكُمkadar حتَّى
رخَي en hayırlısıdırاِكِمينالْح  hükmedenlerin 

109) Ve sana vahyolunana uy ve Allah hükmedinceye kadar 
sabret. Şüphesiz O, hükmedenlerin en hayırlısıdır. 
 
 
 
 
 
 

Cüz 11 – Sure 11                                               Hud Suresi                                                  Sayfa  220 



وما ِمن دآبٍة ِفى اْالَرِض ِاالَّ علَى اِهللا ِرزقُها ويعلَم مستقَرها 
 وهو الَِّذى خلَق (6)ومستودعها كُلٌّ ِفى ِكتاٍب مِبٍني 

لَى الْمع هشركَانَ عاٍم وِة اَيِفى ِست ضاْالَراِت ووماِء الس
ِليبلُوكُم اَيكُم اَحسن عمالً ولَِئن قُلْت ِانكُم مبعوثُونَ ِمن بعِد 

 ِبنيم رذَا ِاالَّ ِسحوا ِانْ هكَفَر الَِّذين قُولَنِت لَيو(7)الْم لَِئنو 
 قُولُنٍة لَيوددعٍة مِالَى اُم ذَابالْع مهنا عنراَخ مواَالَ ي هِبسحا يم

يأِْتيِهم لَيس مصروفًا عنهم وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزؤنَ 
(8) سؤلَي هِان ها ِمناهنعزن ةً ثُممحا رانَ ِمنسا اِْالناَذَقْن لَِئنو 

 (9)كَفُورعاَء بمعن اهاَذَقْن لَِئنو  بذَه قُولَنلَي هتساَء مرض د
 ورفَخ لَفَِرح هى ِاننع ئَاتيِملُوا (10)السعوا وربص ِاالَّ الَِّذين 

 كَِبري راَجةٌ وِفرغم ملَه اِت اُولَِئكاِلح(11)الص اِركت لَّكفَلَع 
صدرك اَنْ يقُولُوا لَوالَ اُنِزلَ بعض ما يوحى ِالَيك وضاِئق ِبِه 

علَيِه كَنز اَو جاَء معه ملَك ِانما اَنت نِذير واُهللا علَى كُلِّ شىٍء 
  (12)وِكيلٌ 

 
10) Ve andolsun, kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, 
ona bir rahmet tattırsak, kuşkusuz; “Kötülükler benden 
gidiverdi” der. Çünkü o, şımarıktır, böbürlenendir.  
9-10- İnsanın başına daha önce sıkıntı ve fakirlik, hastalık ve darlık gibi 
belâlar geldikten sonra, biz ona nimet ihsan etsek, elbette, "Fakirlik, 
yoksulluk ve musibetler artık kesildi. Bu günden sonra, asla onlar başıma 
gelmeyecek" der. Şüphesiz ki o, nimetlere aldanmış ve şımarmıştır. 
Kendisine verilen nimetlerle insanlara büyüklük taslar. Bu âyet, sıkıntılı 
anlarda ümitsizliğe düşen ve nimetler ihsan edildiğinde de şımaran 
kimseleri kınamaktadır. İnsanların âdeti budur.  

  وعِملُواSabredip  صبرواbulunanlar  الَِّذينmüstesnadır ِإلَّا
amellerdeاِتاِلحالص  salihلَِئكُأو  İşteملَه  onlaraٌةغِْفرم  mağfiret 

و ve رَأج bir mükâfat vardırكَِبير  büyük 
11) Sabredip salih amellerde bulunanlar müstesnadır. İşte 
onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır. 

لَّكفَلَع Şimdi sen mi edeceksin? تَاِرك terk ضعب bir kısmını ام 
 Ona  ِبِهdaralıp  وضاِئقsanaٌ  ِإلَيكvahyolunanlardan يوحى
كردص göğsünَأن  dolayısıylaقُولُواي  demeleri لَالَو değil miydi? 
  جاءveya  َأوbir hazine كَنزonunla    علَيِهindirilmeli ُأنِزَل

gelmeliهعم   onunla birlikteلَكم  bir melekاِإنَّم  ancakََأنْت  Sen 
نَِذير bir uyarıcısınو  Veاللَّه  Allahِّلَى كُلع  herٍءشَي  şeyeِكيٌلو  

vekildir 
12) Şimdi sen: “Ona bir hazine indirilmeli veya onunla 
birlikte bir melek gelmeli değil miydi?” demeleri dolayısıyla 
göğsün daralıp sana vahyolunanlardan bir kısmını terk mi 
edeceksin? Sen ancak bir uyarıcısın. Ve Allah ise her şeye 
vekildir.  
İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Mekke'nin ileri gelenleri "Ya 
Muhammed! Eğer peygambersen Mekke dağlarını bizim için altın eyle" 
dediler.340 

 
 
 
 
 
 
 

 
و Ve ام yoktur kiٍةابد ِمن  hiçbir canlıِضِفي الَْأر  yeryüzünde 
  مستَقَرهاbilir  ويعلَمrızkı  ِرزقُهاAllah’a  اللَِّهait  علَىolmasın ِإلَّا

Onların durdukları yerlerini deو  veهعدتَوسا م emanet 
edildikleri yerlerini deٌّكُل  Tümüِفي ِكتَاٍب  bir kitaptadırِبيٍنم  

apaçık 
6) Ve yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait 
olmasın. Onların durdukları yerlerini de ve emanet 
edildikleri yerlerini de bilir. Tümü apaçık bir kitaptadır. 

و Veوه  O’durَالَِّذي خَلَق  yaratanاِتاومالس  gökleriو  ve ضالَْأر 
yeriِفي ِستَِّة  altı  اٍمَأي gündeشُهرع كَانو  Arş’ıلَىع  üzerinde 
ikenاِءالْم  suكُملُوبِلي  denemek içinكُمَأي  hanginizinنسَأح  daha 

iyi olduğunuلًامع  amel bakımındanلَِئنو  Andolsunَقُلْت  
onlara diye sorsanِإنَّكُم  muhakkakوثُونعبم  diriltileceksiniz 

 الَِّذينmutlaka derler   لَيقُولَنÖlümden  الْموِتsonra ِمن بعِد
 bir  ِسحرbaşkası değildir  ِإلَّاBu  ِإن هذَاinkar edenler كَفَروا

sihirdenِبينم  açıkça 
7) Ve Arş’ı su üzerinde iken amel bakımından hanginizin 
daha iyi olduğunu denemek için gökleri ve yeri altı günde 
yaratan O’dur. Andolsun onlara: “Ölümden sonra 
muhakkak diriltileceksiniz.” diye sorsan inkar edenler 
mutlaka: “Bu, açıkça bir sihirden başkası değildir” derler.  

و Ve لَِئن andolsun eğerنَاَأخَّر  ertelesekمنْهع  onlardanذَابالْع  
azabıِإلَى  kadarٍةُأم  bir vakteٍةوددعم  sayılı قُولُنلَي mutlaka 
derlerام  nedir?هِبسحي  Onu alıkoyan َألَا Haberiniz olsunموي  

günْأِتيِهمي  onlara bunun geleceğiسلَي  değildirوفًارصم  geri 
çevrilecekمنْهع  onlardanَاقحو  çepeçevre kuşatacaktırِبِهم  

onları ام şey deكَانُوا  olduklarıِبِه  etmekteِزُئونتَهسي  Alay  
8) Ve andolsun, eğer onlardan azabı sayılı bir vakte kadar 
ertelesek, mutlaka: “Onu alıkoyan nedir?” derler. 
Haberiniz olsun; onlara bunun geleceği gün, onlardan geri 
çevrilecek değildir. Alay etmekte oldukları şey de onları 
çepeçevre kuşatacaktır. 
İbnu'l-Munzir ve İbn Ebî Hatim'in Katâde'den rivayetlerinde o şöyle 
demiştir: "İnsanlara, hesaba çekilmeleri vakti yaklaştı..." (Enbiyâ, 21,1) 
âyet-i kerimesi nazil olunca insanlar günahlardan çekinmeye başladılar. 
Bir kısmı biraz çekindi, ama çok geçmeden daha önce yapmakta oldukları 
kötü amellere tekrar döndüler. Bunun üzerine Allah Tealâ: "Allah'ın emri 
geldi, binaenaleyh onun acele gelmesini istemeyin..." (Nahl, 16,1) âyet-i 
kerimesini indirdi. Dalâlet ehlinden bazı kimseler: "İşte Allah'ın emri bu, 
nihayet geldi." deyip kötü amelleri bıraktılar. Ama onlardan bir kısmı yine 
çok geçmeden kötü ameller işlemeye döndüler de bunun üzerine Allah 
Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.374 

و Veلَِئن  andolsunَأذَقْنَا  biz tattırıpانالِْإنس  insanaِمنَّا  
tarafımızdanًةمحر  bir rahmetثُم  sonraَنعا نَزاه kendisinden 

alsakِمنْه  bunuِإنَّه  şüphesiz oُئوسلَي  ümidini kesmişكَفُور  bir 
nankör olur 

9) Ve andolsun, biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp 
sonra bunu kendisinden alsak, şüphesiz o, ümidini kesmiş 
bir nankör olur.  

و Ve لَِئن andolsunَأذَقْنَاه  ona tattırsak اءمنَع ُ bir rahmetدعب  
sonraاءرض  bir sıkıntıdanتْهسم  kendisine dokunanقُولَنلَي  

kuşkusuz derبذَه  gidiverdiَُئاتيالس  Kötülüklerنِّيع  benden 
ِإنَّه Çünkü oلَفَِرح  şımarıktırفَخُور  böbürlenendir 
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لَِئكُأو İşteالَِّذين  bunlarınسلَي  yokturملَه  kendileri için ِفي 
 geçersiz olmuştur  وحِبطateştenَ  النَّارbaşkası  ِإلَّاahirette الْآِخرِة

 باِطٌل ve  وOrada  ِفيهاyapmakta oldukları  صنَعواşeyler de ما
boşa çıkmıştırا كَانُوام  şeylerلُونمعي  işledikleri 

16) İşte bunların, ahirette kendileri için ateşten başkası 
yoktur. Orada işledikleri şeyler boşa çıkmıştır ve yapmakta 
oldukları şeyler de geçersiz olmuştur. 

نَأفَم Böyle bir kimse midir?كَان  bulunup da gibiلَىع  
üzerindeنٍَةيب  apaçık bir delilِهبر ِمن  Rabbindenتْلُوهيو  yine 

kendisinden takip edenشَاِهد  bir şahidِمنْه  onuِلِه وقَب ِمن daha 
önceِكتَاب  kitabı bulunan kimseىوسم  Musa’nınاامِإم  bir 

önderو  veًةمحر  rahmet olan لَِئكُأو İşte onlarْؤِمنُوني  iman 
ederlerِبِه  bunaو  Veنم  kimكْفُري  inkâr ederseِبِه  onu ِمن 
 ona va’dedilen  موِعدهyer ateştir ار فَالنbu gruplardanَّ الَْأحزاِب
فَلَا تَكُن Öyleyse olmaٍةيِفي ِمر  kuşkudaِمنْه  bundanِإنَّه  Çünkü 

oُّقالْح  bir haktırكبر ِمن  Rabbindenو  Veلَِكن  fakatَأكْثَر  
çoğuالنَّاِس  insanlarınْؤِمنُونلَا ي  iman etmezler 

17) Böyle bir kimse, Rabbinden apaçık bir delil üzerinde 
bulunup da onu yine kendisinden bir şahid takip eden, 
daha önce Musa’nın bir önder ve rahmet olan kitabı 
bulunan kimse gibi midir? İşte onlar buna iman ederler. Ve 
bu gruplardan kim onu inkâr ederse ona va’dedilen yer 
ateştir. Öyleyse, bundan kuşkuda olma. Çünkü o, 
Rabbinden bir haktır. Ve fakat insanların çoğu iman 
etmezler. 

و Veنم  kim olabilir?َأظْلَم  daha zalimنِمم  edendenىافْتَر  
iftira لَىع karşıاللَِّه  Allah’aاكَِذب  yalan uydurupلَِئكُأو  İşte 
bunlarونضرعي  sunulacaklarِهمبلَى رع  Rablerineقُوُليو  derler 
ادالَْأشْه Şahidler deُؤلَاِءه  İşte bunlardırالَِّذين lerواكَذَب yalan 

söyleyenلَىع  karşıِهمبر  Rablerineَألَا  Haberiniz olsun kiُنَةلَع  
lanetiاللَِّه  Allah’ınلَىع  üzerinedirالظَّاِلِمين  zalimlerin 

18) Ve Allah’a karşı yalan uydurup iftira edenden daha 
zalim kim olabilir? İşte bunlar, Rablerine sunulacaklar. 
Şahidler de: “İşte Rablerine karşı yalan söyleyenler 
bunlardır.” derler. Haberiniz olsun ki Allah’ın laneti 
zalimlerin üzerinedir. 

الَِّذين Bunlarوندصي  engelleyenlerِبيِلس نع  yolundanاللَِّه  
Allah’ınو  ve اغُونَهبي onda arayanlardırاجِعو  çarpıklıkو  Ve 

مه onlarِةِبالْآِخر  ahirete karşıمه  ta kendileridir ونكَاِفر kâfir 
olanların 

19) Bunlar Allah’ın yolundan engelleyenler ve onda 
çarpıklık arayanlardır. Ve onlar ahirete karşı kâfir olanların 
ta kendileridir. 
18-19. Buradaki soru 13. âyette ifade edildiği üzere "Muhammed Kur'an'ı 
kendi uydurup Allah'a nispet ediyor" diyenlere bir reddiye mahiyetinde 
olup, Allah'a karşı böyle bir isnatta bulunmanın en büyük haksızlık 
olduğuna, Hz. Peygamber'in böyle bir haksızlık yapmasının mümkün 
olmadığına işaret eder. İşte bu zalimler âhirette Allah'ın huzuruna 
çıkarılacaklar ve dünyada işledikleri zulmün hesabını vereceklerdir. O 
zaman şahitler yani melekler, peygamberler, âlimler, sâlih müminler, 
bunların Allah'a karşı yalan uydurup iftira ettiklerine dair şahitlik edecekler 
ve bunların Allah'ın lanetine uğramalarını isteyeceklerdir. Çünkü bunlar 
yukarıda anlatılan suçları yanında, insanları Allah yolundan alıkoymaya, bu 
dosdoğru yolu eğri büğrü göstermeye çalışan ve âhireti inkâr eden 
kimselerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

اَم يقُولُونَ افْتريه قُلْ فَأْتوا ِبعشِر سوٍر ِمثِْلِه مفْترياٍت وادعوا 
 اِدِقنيص متوِن اِهللا ِانْ كُند ِمن متطَعتِن اس(13)م فَِالَّم 

ه ِاالَّ هو يستِجيبوا لَكُم فَاعلَموا اَنما اُنِزلَ ِبِعلِْم اِهللا واَنْ الَ ِالَ
 من كَانَ يِريد الْحيوةَ الدنيا وِزينتها (14)فَهلْ اَنتم مسِلمونَ 

 اُولَِئك (15)نوف ِالَيِهم اَعمالَهم ِفيها وهم ِفيها الَ يبخسونَ 
صنعوا ِفيها الَِّذين لَيس لَهم ِفى اْالَِخرِة ِاالَّ النار وحِبطَ ما 

 اَفَمن كَانَ علَى بينٍة ِمن ربِه (16)وباِطلٌ ما كَانوا يعملُونَ 
 ةً اُولَِئكمحرا وامى ِاموسم ابِلِه ِكتقَب ِمنو هِمن اِهدش لُوهتيو

م اراِب فَالنزاْالَح ِبِه ِمن كْفُري نمونَ ِبِه وِمنؤي كُنفَالَ ت هِعدو
ِفى ِمريٍة ِمنه ِانه الْحق ِمن ربك ولَِكن اَكْثَر الناِس الَ يؤِمنونَ 

 ومن اَظْلَم ِممِن افْترى علَى اِهللا كَِذبا اُولَِئك يعرضونَ (17)
ذَبوا علَى ربِهم اَالَ علَى ربِهم ويقُولُ اْالَشهاد هؤالَِء الَِّذين كَ

 لَى الظَّاِلِمنيةُ اِهللا عنِبيِل اِهللا (18)لَعس نونَ عدصي اَلَِّذين 
 (19)ويبغونها ِعوجا وهم ِباْالَِخرِة هم كَاِفرونَ 

 
َأم Yoksaقُولُوني  mu diyorlar?اهافْتَر  Onu kendisi uydurduقُْل  

De kiَْأتُوا ف Haydi siz de getirinشِْرِبع  onٍروس  sûreِمثِْلِه  onun 
benzeriاٍتيفْتَرم  uydurulmuşو  ve واعاد çağırınتُمتَطَعاس نم  

gücünüzün yettiğini deوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah’tanِإن  eğer 
كُنتُم sözlüysenizاِدِقينص  doğru 

13) Yoksa: “Onu kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: 
“Haydi siz de onun benzeri uydurulmuş on sûre getirin ve 
eğer doğru sözlüyseniz, Allah’tan başka gücünüzün 
yettiğini de çağırın.”  

فَِإلَّم vermezlerseواتَِجيبسي  Eğer buna rağmen cevapلَكُم  size 
  ِبِعلِْمindirilmiştir  ُأنِزَلo gerçekten  َأنَّماartık biliniz ki فَاعلَموا

ilmiyleاللَِّه  Allah’ınو  ve لَا َأن yokturِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه  
O’ndanْلفَه  Artık musunuz?َأنْتُم  oluyorونِلمسم  müslüman 

14) Eğer buna rağmen size cevap vermezlerse, artık biliniz 
ki, o, gerçekten Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve O’ndan 
başka ilah yoktur. Artık müslüman oluyor musunuz? 

نم Kimِريدي كَان  isterseَاةيالْح  hayatınıانْيالد  dünyaو  ve اِزينَتَه 
onun çekiciliğiniِّفنُو  tamamen öderizِإلَي ِهم onlara 

karşılığınıمالَهمَأع  amellerininاِفيه  oradaو  ve مه onlarاِفيه  
bundaلَا  uğratılmazlarونخَسبي  hiçbir eksikliğe 

15) Kim dünya hayatını ve onun çekiciliğini isterse, onlara 
amellerinin karşılığını orada tamamen öderiz ve onlar 
bunda hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Allah'ın buyruklarının aynen tebliğinin gereği 
üzerinde durup ve Hz. Peygamber (a.s.) hayatından bizlere, yönlendirici 
bir misal verildi. Sonra da Kur'ân'ın bütünüyle Allah sözü olduğu konu 
edinilerek bir benzerinin insanlar tarafından meydana getirilmesinin 
mümkün olmadığı belirtildi. 
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اُولَِئك لَم يكُونوا معِجِزين ِفى اْالَرِض وما كَانَ لَهم ِمن دوِن 
اِهللا ِمن عمونَ السِطيعتسوا يا كَانم ذَابالْع ملَه فاعضاَء يِلياَو 

 اُولَِئك الَِّذين خِسروا اَنفُسهم وضلَّ (20)وما كَانوا يبِصرونَ 
 الَجرم اَنهم ِفى اْالَِخرِة هم (21)عنهم ما كَانوا يفْترونَ 

 ِانَّ الَِّذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت واَخبتوا (22)اْالَخسرونَ 
 مثَلُ (23) هم ِفيها خاِلدونَ  ِالَى ربِهم اُولَِئك اَصحاب الْجنِة

الْفَِريقَيِن كَاْالَعمى واْالَصم والْبِصِري والسِميِع هلْ يستِوياِن 
 ولَقَد اَرسلْنا نوحا ِالَى قَوِمِه ِانى لَكُم (24)رونَ مثَالً اَفَالَ تذَكَّ
 ِبنيم ِذير(25)ن كُملَيع افى اَخوا ِاالَّ اَهللا ِاندبعاَنْ الَ ت 

 فَقَالَ الْمُأل الَِّذين كَفَروا ِمن قَوِمِه ما (26)عذَاب يوٍم اَِليٍم 
ثْلَنا وما نريك اتبعك ِاالَّ الَِّذين هم اَراِذلُنا نريك ِاالَّ بشرا ِم

 كَاِذِبني كُمظُنلْ نٍل بفَض ا ِمننلَيع ى لَكُمرا نمأِْى والر اِدىب
 قَالَ ياقَوِم اَراَيتم ِانْ كُنت علَى بينٍة ِمن ربِي واَتيِنى (27)

نِدِه فَعميت علَيكُم اَنلِْزمكُموها واَنتم لَها كَاِرهونَ رحمةً ِمن ِع
(28) 

  الَِّذين كَفَرواileri gelenleri  الْملَُأBunun üzerine dediler ki فَقَاَل
inkar edenlerinِمِهقَو ِمن  kavmindenاكا نَرم  senin görüyoruz 

ما  Ve  وkendimiz gibi  ِمثْلَنَاbir insan olduğunu  بشَراancak ِإلَّا
اكنَر görüyoruzكعاتَّب  sana tabi olduklarınıِإلَّا  ancakمه الَِّذين  

içimizdenاِذلُنَاَأر  ayak takımıاِديب  kimselerinْأِيالر  işin 
başındanىا نَرمو  görmüyoruzلَكُم  Sizinنَالَيع  bize ٍلِمفَض ن 

bir üstünlüğünüzü deْلب  Aksineنَظُنُّكُم  biz sizi sanıyoruz 
كَاِذِبين yalancılar 

27) Bunun üzerine kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri 
dediler ki: “Biz senin ancak kendimiz gibi bir insan 
olduğunu görüyoruz. Ve içimizden ancak ayak takımı 
kimselerin işin başından, sana tabi olduklarını görüyoruz. 
Sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine biz 
sizi yalancılar sanıyoruz.”   

  ِإنgörüşünüz nedir?   َأرَأيتُمEy kavmim  ياقَوِمDedi ki قَاَل
Eğerُكُنت  ben isemلَىع  üzerindeنٍَة بي apaçık bir delilيبر ِمن  

Rabbimdenو  ve آتَاِني bana vermiş deًةمحر  bir rahmet ِمن 
 bunlar size  علَيكُمgizli kalmışsa  فَعميتO kendi katındanْ ِعنِْدِه

  لَهاsiz  وَأنْتُمonu size zorla mı kabul ettireceğiz? َأنُلِْزمكُموها
onuونكَاِره  istemediğiniz halde 

28) Dedi ki: “Ey kavmim, görüşünüz nedir? Eğer ben 
Rabbimden apaçık bir delil üzerinde isem ve O, bana kendi 
katından bir rahmet vermiş de bunlar size gizli kalmışsa; siz 
onu istemediğiniz halde onu size zorla mı kabul 
ettireceğiz?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لَِئكُأو Bunlarكُونُواي لَم  değildirِجِزينعم  aciz bırakacak ِفي 
  ِمن دوِنbunların  لَهمyoktur ما كَانve   وyeryüzünde الَْأرِض
başkaاللَِّه  Allah’tanاءِليَأو ِمن  velileriُفاعضي  kat kat 

verilecektirملَه  Onlarınذَابالْع  azablarıا كَانُوام  Bunlar 
ونتَِطيعسي güç yetiremezlerdiعمالس  işitmeyeو  ve  ا كَانُوام
ونِصربي görmezlerdi de 

20) Bunlar, yeryüzünde aciz bırakacak değildir ve bunların 
Allah’tan başka velileri yoktur. Onların azabları kat kat 
verilecektir. Bunlar işitmeye güç yetiremezlerdi ve 
görmezlerdi de. 

لَِئكُأو İşte bunlarالَِّذين  edenlerdirواخَِسر  yazık مهَأنفُس 
kendilerineَّلضو  uzaklaşıp kaybolmuşturمنْهع  onlardanام  
şeyler deكَانُوا  olduklarıونفْتَري  uydurmakta 

21) İşte bunlar, kendilerine yazık edenlerdir, uydurmakta 
oldukları şeyler de onlardan uzaklaşıp kaybolmuştur. 

مرلَا ج en çok zararaمَأنَّه  Hiç şüphesiz bunlarِة ِفي الْآِخر 
ahiretteمه  kimselerdir ونرالَْأخْس uğrayacak olan 

22) Hiç şüphesiz bunlar, ahirette en çok zarara uğrayacak 
olan kimselerdir. 

ِإن Kuşkusuzنُواآم الَِّذين  iman edipِملُواعو  amel işleyenler 
  ِإلَى ربِهمgönülden boyun eğenler َأخْبتُوا ve  وsalih الصاِلحاِت

Rablerineلَِئكُأو  işte bunlar daابحَأص  halkıdırlarنَِّةالْج  
cennetinمه  Onlarاِفيه  oradaونخَاِلد  daimidirler 

23) Kuşkusuz iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine 
gönülden boyun eğenler, işte bunlar da cennetin 
halkıdırlar. Onlar orada daimidirler. 

 kör  لَْأعمىhaline benzer  كَاBu iki grubun  الْفَِريقَيِنörneği مثَُل
و ve مالَْأص sağırlaِصيِرالْبو  görenو  ve ِميِعالس işitenin ْله 

 ?Hâlâ misiniz  َأفَلَاÖrnekçe  مثَلًا?bunlar eşit olur mu يستَِوياِن
ونتَذَكَّر iyice düşünmez 

24) Bu iki grubun örneği, kör ve sağırla, gören ve işitenin 
haline benzer. Örnekçe bunlar eşit olur mu? Hâlâ iyice 
düşünmez misiniz? 
(*)Yukarıda geçen âyetler, Kur'ân'ın hak kitap, Hz. Muhammed (a.s.)’ın 
hak Resul olduğuna Tevrat'ın da şehadet ettiğine işaret edildi. Allah'a 
karşı  yalan uyduranlardan daha zâlimin kimler olabileceği üzerinde 
durularak, Allah sözünün olduğu gibi korunmasının ve aynen tebliğ 
edilmesinin gereği belirtildi. Sonra o zâlimlerin vasıfları, tutumları ve 
görecekleri azabın bir iki safhası anlatıldı. Arkasından iman, sâlih amef ve 
kalp yatışkanlığıyla Allah'a yönelmenin bütün hayırları ve faziletleri 
beraberinde taşıdığına atıf yapılarak iki zümre için düşündürücü bir misal 
verildi. 

لَقَدو Andolsunلْنَا َأسر biz gönderdikانُوح  Nuh’uِمِهِإلَى قَو  
kavmineِإنِّي  Şüphesiz ki benلَكُم  sizin içinنَِذير  bir 

uyarıcıyımِبينم  apaçık 
25) Andolsun biz Nuh’u kavmine gönderdik: “Şüphesiz ki 
ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.” 

  ِإنِّيAllah’tan  اللَّهbaşkasına ِإلَّا ibadet etmeyin َأن لَا تَعبدوا
Gerçekten benَُأخَاف  korkuyorumكُملَيع  sizin içinذَابع  

azabındanٍموي  bir gününَأِليٍم  acıklı 
26) “Allah’tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben, 
sizin için acıklı bir günün azabından korkuyorum.” 
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31) Ve “Ben size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum, 
gaybı da bilmiyorum, muhakkak ben bir meleğim de… 
Bununla beraber gözlerinizin hor gördüğü kimselere; Allah 
asla bir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah 
nefislerinde olanı en iyi bilendir. O takdirde ben şüphesiz 
zalimlerden olurum.” 

 bizimle  جادلْتَنَاgerçekten  قَدEy Nuh  يانُوحDediler ki قَالُوا
mücadele ettinَتفََأكْثَر  çok uzattınالَنَاِجد  Bizimle olan 

mücadeleniفَْأِتنَا  getirنَاا تَِعدِبم  bize vaad ettiğiniِإن  Eğer 
 doğru söylüyor  ِمن الصاِدِقينisenizكُنتَ

32) Dediler ki: “Ey Nuh, bizimle gerçekten mücadele ettin. 
Bizimle olan mücadeleni çok uzattın. Eğer doğru söylüyor 
iseniz, bize vaad ettiğini getir.” 

  ِإنAllah  اللَّهonu  ِبِهsize getirir  يْأِتيكُمancak  ِإنَّماDedi ki قَاَل
Eğerشَاء  dilerseامو  değilsinizَأنْتُم  Sizِجِزينعِبم  aciz 

bırakabilecekler 
33) Dedi ki: “Eğer dilerse, onu size ancak Allah getirir. Siz 
aciz bırakabilecekler değilsiniz.” 

و Veكُمنفَعلَا ي  size yararı olmazِحينُص  öğüt vermek ِإن Eğer 
 ِإن كَانsizi   لَكُمöğüdümün  َأن َأنصحben size  istesem de َأردتُ
اللَّه Allahِريدي  dilemişseكُمغِْويي َأن  azdırmayıوه  Oكُمبر  sizin 

Rabbinizdirو  ve ِهِإلَي ancak O’naونعجتُر  döndürüleceksiniz 
34) Ve “Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt 
vermek istesem de, öğüdümün size yararı olmaz. O, sizin 
Rabbinizdir ve ancak O’na döndürüleceksiniz.”   

َأم Yoksaقُولُوني  diyorlar?اهافْتَر  Onu kendisi uydurduقُْل  De 
kiِإن  Eğerيافْتَر تُه onu ben uydurduysamلَيفَع  bana aittir 

 sizin  ِمماuzağım  بِريءBen de  وَأنَاgünahı ِإجراِمي
kazanmakta olduğunuzونِرمتُج  günahlardan 

35) Yoksa: “Onu kendisi uydurdu.” mu diyorlar? De ki: 
“Eğer onu ben uydurduysam, günahı bana aittir. Ben de 
sizin kazanmakta olduğunuz günahlardan uzağım.” 

و Veُأوِحي  vahyedildiِإلَى نُوٍح  Nuh’aَأنَّه  aslaْؤِمني لَن  iman 
etmeyecektirِمكقَو ِمن  Kavmindenِإلَّا  başkasıنم  olanlardan 

قَد daha evvelنآم  iman etmişتَِئسفَلَا تَب  O halde tasalanma اِبم 
لُونفْعكَانُوا ي işlediklerine 

36) Ve Nuh’a vahyedildi: “Kavminden daha evvel iman 
etmiş olanlardan başkası asla iman etmeyecektir. O halde 
işlediklerine tasalanma.”  

و Veنَعاص  yapالْفُلْك  gemiyiِننَايِبَأع  gözümüzün önündeو  ve 
  ِفي الَِّذينbana bir şey söyleme  ولَا تُخَاِطبِنيvahyimizle وحِينَا

konusundaواظَلَم  zulmedenlerمِإنَّه  Çünkü onlar قُونغْرم suda 
boğulacaklardır 

37) “Ve gözümüzün önünde ve vahyimizle gemiyi yap, 
zulmedenler konusunda bana bir şey söyleme. Çünkü onlar 
suda boğulacaklardır.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وياقَوِم آل اَسئَلُكُم علَيِه ماالً ِانْ اَجِرى ِاالَّ علَى اِهللا وما اَنا 
ِبطَاِرِد الَِّذين اَمنوا ِانهم مالَقُو ربِهم ولَِكنى اَريكُم قَوما 

 طَردتهم اَفَالَ  وياقَوِم من ينصرِنى ِمن اِهللا ِانْ(29)تجهلُونَ 
 والَ اَقُولُ لَكُم ِعنِدى خزاِئن اِهللا والَ اَعلَم (30)تذَكَّرونَ 

 لَن كُمنيِرى اَعدزت الَ اَقُولُ ِللَِّذينو لَكى مالَ اَقُولُ ِانو بيالْغ
فُِسِهما ِفى اَنِبم لَما اَُهللا اَعرياُهللا خ مهِتيؤي ى ِاذًا لَِمنِان 

 ا (31)الظَّاِلِمنيا فَأِْتنالَنِجد تا فَاَكْثَرنلْتادج قَد وحانقَالُوا ي 
 اِدِقنيالص ِمن تا ِانْ كُننِعدا تِبِه (32)ِبم أِْتيكُما يمقَالَ ِان 

 ِجِزينعِبم متا اَنماَء وفَ(33)اُهللا ِانْ شنالَ يِحى ِانْ  وصن كُمع
 كُمبر وه كُمِويغاَنْ ي ِريدِانْ كَانَ اُهللا ي لَكُم حصاَنْ اَن تداَر

 اَم يقُولُونَ افْتريه قُلْ ِاِن افْتريته فَعلَى (34)وِالَيِه ترجعونَ 
 ِالَى نوٍح اَنه  واُوِحى(35)ِاجراِمى واَنا بِرئ ِمما تجِرمونَ 

لَن يؤِمن ِمن قَوِمك ِاالَّ من قَد اَمن فَالَ تبتِئس ِبما كَانوا 
 واصنِع الْفُلْك ِباَعيِننا ووحِينا والَ تخاِطبِنى ِفى (36)يفْعلُونَ 

  (37)الَِّذين ظَلَموا ِانهم مغرقُونَ 

و Veِماقَوي  Ey kavmimَألُكُملَا َأس  ben sizden istemiyorumِهلَيع  
buna karşılıkالًام  bir malِريَأج ِإن  Benim ecrimِإلَّا  yalnızca 

 kovacak da  ِبطَاِرِدBen  َأنَاdeğilim  وماAllah’a  اللَِّهaittir علَى
  ملَاقُوOnlar gerçekten  ِإنَّهمiman edenleri الَِّذين آمنُوا

kavuşacaktırِهمبر  Rablerineلَِكنِّيو  Ne var kiاكُمَأر  sizi 
görüyorum امقَو bir kavimلُونهتَج  cahillik eden 

29) Ve “Ey kavmim, ben sizden buna karşılık bir mal 
istemiyorum. Benim ecrim yalnızca Allah’a aittir. Ben iman 
edenleri kovacak da değilim. Onlar gerçekten Rablerine 
kavuşacaktır. Ne var ki ben sizi cahillik eden bir kavim 
görüyorum.” 

و Ve ِماقَوي Ey kavmimنم  kimِنيرنصي  bana yardım eder?  ِمن
 رون َأفَلَا تَذَكben onları kovarsamَّ  ِإن طَردتُهمAllah’a karşı اللَِّه

Hiç düşünmez misiniz? 
30) Ve “Ey kavmim, ben onları kovarsam Allah’a karşı bana 
kim yardım eder? Hiç düşünmez misiniz?” 

   خَزاِئنyanımdadır  ِعنِديsize  لَكُمBen demiyorum ولَا َأقُوُل
hazineleri اللَِّه Allah’ınلَملَا َأعو  bilmiyorumالْغَي ب gaybı da لَاو 

  ولَا َأقُوُلmeleğim de  ملَكmuhakkak ben  ِإنِّيdemiyorum َأقُوُل
 demiyorum ِللَِّذين kimselereِريدتَز  hor gördüğüنُكُميَأع  

gözlerinizinمهْؤِتيي لَن  asla vermeyecektir deاللَّه  Allahارخَي  
bir hayırاللَّه  Allahلَمَأع  en iyi bilendirاِبم  olanıِفي َأنفُِسِهم  

nefislerinde ِإنِّي ben şüphesizِإذًا  O takdirdeلَِمن  olurum 
الظَّاِلِمين zalimlerden 
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 عنصيو  هوا ِمنِخرِمِه سقَو الٌ ِمنِه ملَيع را مكُلَّمو قَالَ  الْفُلْك
 (38)ِانْ تسخروا ِمنا فَِانا نسخر ِمنكُم كَما تسخرونَ 

ذَابأِْتيِه عي نونَ ملَمعت فوفَس ذَابِه علَيِحلُّ عيِزيِه وخي 
 ِقيما (39)مِملْ ِفيها احقُلْن ورنالت فَارا ونراَء اَمى ِاذَا جتح 

 نملُ وِه الْقَولَيع قبس نِاالَّ م لَكاَهِن ويِن اثْنيجوكُلٍّ ز ِمن
 وقَالَ اركَبوا ِفيها ِبسِم اِهللا (40)اَمن وما اَمن معه ِاالَّ قَِليلٌ 

 ِحيمر فُورى لَغبا ِانَّ ريهسرما ويهرج(41)م ِرى ِبِهمجت ِهىو 
 ىنِزٍل ياَبعكَانَ ِفى مو هناب وحادى نناِل وٍج كَالِْجبوِفى م

 الْكَاِفِرين عم كُنالَ تا ونعم كَبٍل  قَ(42)اربأَِوى ِالَى جالَ س
 قَالَ الَ عاِصم الْيوم ِمن اَمِر اِهللا ِاالَّ من  يعِصمِنى ِمن الْماِء

 ِقنيرغالْم فَكَانَ ِمن جوا الْممهنيالَ بحو ِحمِقيلَ (43)رو 
وقُِضى اْالَمر يااَرض ابلَِعى ماَء ِك وياسماُء اَقِْلِعى وِغيض الْماُء 

 ِم الظَّاِلِمنيا ِللْقَودعِقيلَ بو وِدىلَى الْجع توتاس(44)و 
 قالْح كدعِانَّ وِلى واَه ِنى ِمنِانَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحى نادنو

 اِكِمنيالْح كَماَح تاَن(45)و 

43) Dedi ki: “Ben bir dağa sığınacağım, o beni sudan 
korur.” Dedi ki: “Bugün –rahmet ettiği kimselerden başka- 
Allah’ın emrinden kurtaracak yoktur.” Derken ikisinin 
arasına dalgalar girdi, böylece o da boğulanlardan oldu. 

و Veِقيَل  denildi kiضاَأري  Ey yerلَِعياب  yutِكاءم  suyunu و ve 
اءماسي ey gökَأقِْلِعي  sen de tutِغيضو  çekildiاءالْم  Suقُِضيو  

bitiriliverdiرالَْأم  işو  Ve ْتتَواس durduلَىع  üzerindeوِديالْج  
Cudiِقيَلو  denildiادعب  Uzak olsunlarِمِللْقَو  topluluğuna da 

الظَّاِلِمين Zalimler 
44) Ve denildi ki: “Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de 
tut.” Su çekildi, iş bitiriliverdi. Ve Cudi üzerinde durdu. 
Zalimler topluluğuna da: “Uzak olsunlar” denildi. 
(*)Nuh'un gemisi Allah'ın dilediği kadar su üzerinde kaldıktan sonra yüce 
Allah göklere suyunu tutmasını, yerlere de suyu çekmesini emretti. 
Böylece sular çekildi, hüküm yerini bulmuş oldu, gemi Cûdî dağında 
karaya oturdu, Hz. Nuh'un duasında istediği gibi yeryüzünde yürüyen bir 
tek kâfir kalmamak üzere tamamı yok olup gitti. Âyetteki "zalimler" 
ifadesinden kavmin helak oluş nedeninin zulüm yani Allah'a ortak koşup 
putlara tapmak ve peygambere isyan etmek olduğu anlaşılmaktadır. 
Üzerinde Nuh'un gemisinin oturduğu bildirilen Cûdî dağı Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde Türkiye Irak sınırına 15 km. uzaklıkta, Dicle 
ırmağının kıyısında bulunan Cizre'nin 32 km. kuzeydoğusunda, Şırnak il 
merkezine 17 km. mesafededir. Gerek Cûdî dağının yapısı gerekse 
konuyla ilgili tarihî bilgi ve rivayetler, âyette geminin "üzerine oturduğu" 
bildirilen Cûdi dağının bu dağ olduğu şeklindeki kanaati destekler 
mahiyettedir. 

و Veىنَاد  seslendiنُوح  Nuhهبر  Rabbineفَقَاَل  Dedi kiبر  
Rabbim ِإن şüphesizِنياب  benim oğlumِليَأه ِمن  ailemdendir 

و ve ِإن doğrusuكدعو  senin va’din deُّقالْح  haktırََأنْتو  Sen 
 hakimlerin  الْحاِكِمينhakimisin حكَمَأ

45) Ve Nuh, Rabbine seslendi. Dedi ki: “Rabbim, şüphesiz 
benim oğlum ailemdendir ve senin va’din de doğrusu 
haktır. Sen hakimlerin hakimisin.” 
 
 
 
 
 

و Ve نَعصي yapıyorduالْفُلْك  gemiyiاكُلَّمو  ediyorduرم  her 
uğradığındaِهلَيع  kendisineلٌَأم  ileri gelenleriِمِهقَو ِمن  

Kavmininواِخرس  alayِمنْه  onunlaقَاَل  Dedi kiِإن  Eğerواخَرتَس  
alay edersenizِمنَّا  bizimleفَِإنَّا  biz deخَرنَس  alay edeceğiz ِمنْكُم 

sizlerleاكَم  gibiونخَرتَس  alay ettiğiniz  
38) Ve gemiyi yapıyordu. Kavminin ileri gelenleri kendisine 
her uğradığında onunla alay ediyordu. Dedi ki: “Eğer 
bizimle alay ederseniz, alay ettiğiniz gibi biz de sizlerle alay 
edeceğiz.”  

 gelip  يْأِتيِهkime  منbileceksiniz  تَعلَمونArtık yakında فَسوفَ
çatacağını ذَابع azabınخِْزيِهي  kendisini rezil edecekو  ve 

 kalıcı مِقيمazabın da  عذَابineceğini   علَيِهkimin başına يِحلُّ
39) “Artık kendisini rezil edecek azabın kime gelip 
çatacağını ve kalıcı azabın da kimin başına ineceğini 
yakında bileceksiniz.” 

 feveran  وفَارemrimiz  َأمرنَاgelip de  ِإذَا جاءNihayet حتَّى
ettiğindeالتَّنُّور  tandırقُلْنَا  dedik kiِمْلاح  yükleاِفيه  onaٍّكُل ِمن  

Herbirindenِنيجوز  çiftِناثْنَي  ikiو  ve لَكَأه aileniِإلَّا  hariç نم 
 من آمنve   وsöz  الْقَوُلaleyhinde علَيِه geçmiş olanlar سبقَ

iman edenleriامو  Zatenنآم  iman etmiştiهعم  onunla 
birlikteِإلَّا  ancakقَِليٌل  çok az kimse 

40) Nihayet emrimiz gelip de tandır feveran ettiğinde dedik 
ki: “Herbirinden iki çift ve –aleyhinde söz geçmiş olanlar 
hariç- aileni ve iman edenleri ona yükle.” Zaten onunla 
birlikte ancak çok az kimse iman etmişti. 

و Veقَاَل  dedi kiواكَبار  Bininاِفيه  içerisineِمِبِاس  adıyladırاللَِّه  
Allah’ınااهرجم  Onun yüzmesi deااهسرمو  demir atması da 

ِإن Şüphesizيبر  benim Rabbimلَغَفُور  Ğafûr’durِحيمر  
Rahîm’dir 

41) Ve dedi ki: “Binin içerisine! Onun yüzmesi de, demir 
atması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz benim Rabbim 
Ğafûr’dur, Rahîm’dir.” 

و Ve ِهي o içindekilerleِريتَج  beraber akıp giderkenِبِهم  
arasından ٍجوِفي م dalgalarاِلكَالِْجب  dağlar gibiىنَادو  seslendi 

نُوح Nuhنَهاب  oğlunaكَانو  çekilmiş olanِزٍلعِفي م  bir kenara 
نَيابي Ey oğlumكَبار  binنَاعم  bizimle birlikteو  ve لَا تَكُن 

olmaعم  birlikteَالْك اِفِرين kâfirlerle 
42) Ve o, içindekilerle beraber dağlar gibi dalgalar 
arasından akıp giderken Nuh, bir kenara çekilmiş olan 
oğluna seslendi: “Ey oğlum, bizimle birlikte bin ve 
kâfirlerle birlikte olma.” 

  يعِصمِنيbir dağa  ِإلَى جبٍلBen sığınacağım  سآِويDedi ki قَاَل
o beni korurاِءالْم ِمن  sudanقَاَل  Dedi kiاِصملَا ع  kurtaracak 

yokturموالْي  Bugünِرَأم ِمن  emrindenاللَِّه  Allah’ınِإلَّا  başka 
نم kimselerdenِحمر  rahmet ettiğiاَلحو  Derken girdiامنَهيب  

ikisinin arasınaْال جوم dalga girdiفَكَان  böylece o da oldu ِمن 
ِقينغْرالْم boğulanlardan 
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48) Denildi ki: “Ey Nuh, katımızdan selametle in. Sana ve 
seninle birlikte bulunan ümmetlere de bereketler olsun. Ve 
ümmetleri de yararlandıracağız, sonra onlara bizden acı bir 
azab dokunacaktır.” 

ِتلْك Bunlarاِءَأنْب ِمن  haberlerindendirِبالْغَي  gaybانُوِحيه  vahy 
ettiğimizكِإلَي  sanaاكُنتَ  م neاهلَمتَع  Onları biliyordunََأنْت  sen 
كملَا قَوو ne de kavminِلقَب ِمن  bundan evvelذَاه  Şu halde 
ِبرفَاص sabretِإن  Şüphesizَةالْعاِقب  sonuçتَِّقينِللْم  muttakilerindir 

49) Bunlar sana vahy ettiğimiz gayb haberlerindendir. 
Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. Şu 
halde sabret. Şüphesiz sonuç muttakilerindir. 

و Veاٍدِإلَى ع  Ad’a daمَأخَاه  kardeşleriاوده  Hud’uقَاَل  Dedi ki 
  لَكُمyoktur  ماAllah’a  اللَّهibadet edin  اعبدواEy kavmim ياقَوِم
sizinِإلٍَه ِمن  ilahınızَغ هري O’ndan başkaَأنْتُم ِإن  Sizِإلَّا  ancak 

ونفْتَرم yalan uyduranlarsınız 
50) Ve Ad’a da kardeşleri Hud’u... Dedi ki: “Ey kavmim, 
Allah’a ibadet edin, sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Siz 
ancak yalan uyduranlarsınız.” 

 ben buna  علَيِهsizden istemiyorum  َأسَألُكُم لَاEy kavmim ياقَوِم
karşılıkارَأج  hiçbir ücretِريَأج ِإن  Benim ücretimِإلَّا  ancak 

  تَعِقلُونHâlâ mısınız?  َأفَلَاbeni yaratana  الَِّذي فَطَرِنيaittir علَى
akıllanmayacak 

51) “Ey kavmim, ben buna karşılık sizden hiçbir ücret 
istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. 
Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” 
50-51. Rivayetlere göre Âd, Hz. Nuh'un dördüncü kuşaktan torunu olup 
babası Avs'tır, Avs'ın babası İrem, onun babası Sânı, onun babası ise 
Nûh'dur. Âtın ismine nispetle söz konusu kavme de "Âd kavmi" 
denilmektedir. Hz. Nuh'tan sonra tarih sahnesine çıkmış olan bu kavim 
Yemen'de Uman ile Hadramut arasındaki bölgede yaşamış eski ve önemli 
bir Arap toplumudur. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Hûd'un Ahkaf 
bölgesinde yaşayan bir kavme peygamber olarak gönderildiği 
anlatılmaktadır. Ahkaf ise Uman ile Hadramut arasında kalan geniş kum 
çöllerinin adıdır, Kur'an'ın verdiği bilgilere göre bunlar İrem adında 
benzeri görülmemiş bir şehir kurmuş, müreffeh bir şekilde yaşıyorlardı. 
Muhteşem sarayları, bağları, bahçeleri vardı. Ancak doğru yoldan sapmış, 
putperest olmuşlardı, kendilerine gönderilmiş olan peygamberi 
dinlemedikleri için helak olup tarih sahnesinden silindiler. 

و Veِماقَوي  Ey kavmimواتَغِْفراس  mağfiret dileyinكُمبر  
Rabbinizdenثُم  sonraواتُوب  tevbe edin kiِهِإلَي  O’naِسْلري  

göndersinاءمالس  göktenكُملَيع  üzerinizeااررِمد  bol bol 
yağmurو  ve كُمِزدي katsınًةقُو   güç ِتكُمِإلَى قُو gücünüze لَاو 
 Günahkârlar olarak مجِرِمينyüz çevirmeyin  تَتَولَّوا

52) “Ve: Ey kavmim, Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra 
O’na tevbe edin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur 
göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkârlar olarak yüz 
çevirmeyin.”  

  ِببينٍَةsen bize gelmedin ا ما ِجْئتَنEy Hudَ  ياهودDediler ki قَالُوا
apaçık bir belge ileو  ve نا نَحم biz deِبتَاِرِكي  terketmeyiz 

  نَحنdeğiliz  ماVe  وsenin sözünle  عن قَوِلكilahlarımızı آِلهِتنَا
bizلَك  sanaْؤِمِنينِبم  iman edecek de 

53) Dediler ki: “Ey Hud, sen bize apaçık bir belge ile 
gelmedin ve biz de senin sözünle ilahlarımızı terk etmeyiz. 
Ve biz sana iman edecek de değiliz.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قَالَ يانوح ِإنه لَيس ِمن أَهِلك ِإنه عملٌ غَير صاِلٍح فَلَا تسأَلِْني 
) 46(ني ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإني أَِعظُك أَنْ تكُونَ ِمن الْجاِهِل

قَالَ رب ِإني أَعوذُ ِبك أَنْ أَسأَلَك ما لَيس ِلي ِبِه ِعلْم وِإلَّا 
 اِسِرينالْخ ِمن ِني أَكُنمحرتِلي و ِفرغِبطْ ) 47(تاه وحانِقيلَ ي

 مأُمو كعم نٍم ِمملَى أُمعو كلَيكَاٍت عربا ولَاٍم ِمنِبس
نس أَِليم ذَابا عِمن مهسمي ثُم مهعتاِء ) 48(مبأَن ِمن ِتلْك

الْغيِب نوِحيها ِإلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولَا قَومك ِمن قَبِل 
 ِقنيتةَ ِللْمِإنَّ الْعاِقب ِبرذَا فَاصا ) 49(هوده ماهاٍد أَخِإلَى عو

ياقَوِم اعبدوا اللَّه ما لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيره ِإنْ أَنتم ِإلَّا مفْترونَ قَالَ 
ياقَوِم لَا أَسأَلُكُم علَيِه أَجرا ِإنْ أَجِري ِإلَّا علَى الَِّذي ) 50(

بوا ِإلَيِه وياقَوِم استغِفروا ربكُم ثُم تو) 51(فَطَرِني أَفَلَا تعِقلُونَ 
يرِسلْ السماَء علَيكُم ِمدرارا ويِزدكُم قُوةً ِإلَى قُوِتكُم ولَا 

 ِرِمنيجا ملَّووت52(ت ( نحا نمٍة ونيا ِببنا ِجئْتم وداهقَالُوا ي
 ِمِننيؤِبم لَك نحا نمو ِلكقَو نا عِتناِرِكي آِله53(ِبت(  

 ِمنdeğildir   لَيسkesinlikle o  ِإنَّهEy Nuh  يانُوحBuyurdu ki قَاَل
ِلكَأه senin ailendenِإنَّه  Çünkü oٌلمع  bir ameldirرغَي  

olmayanاِلٍحص  salihَألِْنيفَلَا تَس  Öyleyse benden istemeام   
şeyiسلَي  olmayanِبِه  لَك hakkındaِْعل م bilgin ِإنِّي Gerçekten 
benَأِعظُك  öğüt veriyorumَأن  diyeتَكُون  olmayasın  ِمن

اِهِلينالْج cahillerden 
46) Buyurdu ki: “Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden 
değildir. Çünkü o salih olmayan bir ameldir. Öyleyse 
hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Gerçekten 
ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum.” 
(*)Nuh'un oğlu iman etmediği için onun kendi ailesinden sayılmadığı, 
iman olmayınca tek başına kan bağının birçok hak ve ödev için yeterli 
olmadığı bildirilmektedir. Çünkü inkarcıları kurtarmak Hz. Nuh'un 
gönderiliş hikmetine aykırıydı. 

 sana  َأعوذُ ِبكkuşkusuz ben  ِإنِّيRabbim  ربDedi ki قَاَل
sığınırımَألَكَأس َأن  istemekten ام şeyiسلَي  olmayanِلي ِبِه  ِعلْم 

bilgimو  Veِإلَّا تَغِْفر  bağışlamazِلي  beniو  ve محِنيتَر 
merhamet etmezsenَأكُن  olurumالْخَاِسِرين ِمن  zarara 

uğrayanlardan 
47) Dedi ki: “Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden 
istemekten kuşkusuz ben sana sığınırım. Ve beni 
bağışlamaz ve merhamet etmezsen, zarara uğrayanlardan 
olurum.” 

  ِمنَّاselametle  ِبسلَاٍمin  اهِبطEy Nuhْ انُوح يDenildi ki ِقيَل
katımızdanو  ve كَاٍترب bereketler olsunكلَيع  Sana لَىعو 

bulunanٍمُأم  ümmetlere deكعم نِمم  seninle birlikteو  Ve مُأم 
ümmetleri deمهتِّعنُمس  yararlandıracağızثُم  sonraسمي مه 

onlara dokunacaktırِمنَّا  bizdenذَابع  bir azabَأِليم  acı 
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 اللَّه ِهدي أُشوٍء قَالَ ِإنا ِبسِتنآِله ضعب اكرتقُولُ ِإلَّا اعِإنْ ن
ِمن دوِنِه فَِكيدوِني ) 54(نَ واشهدوا أَني بِريٌء ِمما تشِركُو

ِإني توكَّلْت علَى اللَِّه ربي وربكُم ) 55(جِميعا ثُم لَا تنِظروِني 
ما ِمن دابٍة ِإلَّا هو آِخذٌ ِبناِصيِتها ِإنَّ ربي علَى ِصراٍط مستِقيٍم 

)56 (كُمتلَغأَب ا فَقَدلَّووفَِإنْ ت ِلفختسيو كُمِبِه ِإلَي ِسلْتا أُرم 
ربي قَوما غَيركُم ولَا تضرونه شيئًا ِإنَّ ربي علَى كُلِّ شيٍء 

ولَما جاَء أَمرنا نجينا هودا والَِّذين آمنوا معه ) 57(حِفيظٌ 
ع ِمن ماهنيجنا وٍة ِمنمح58(ذَاٍب غَِليٍظ ِبر ( ادع ِتلْكو

جحدوا ِبآياِت ربِهم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جباٍر عِنيٍد 
وأُتِبعوا ِفي هِذِه الدنيا لَعنةً ويوم الِْقيامِة أَلَا ِإنَّ عادا ) 59(

وِإلَى ثَمود أَخاهم ) 60(قَوِم هوٍد كَفَروا ربهم أَلَا بعدا ِلعاٍد 
 أَكُمأَنش وه هرِإلٍَه غَي ِمن ا لَكُمم وا اللَّهدبِم اعاقَوا قَالَ ياِلحص
ِمن الْأَرِض واستعمركُم ِفيها فَاستغِفروه ثُم توبوا ِإلَيِه ِإنَّ ربي 

 ِجيبم لَ قَالُو) 61(قَِريبا قَبوجرا مِفين كُنت قَد اِلحاصا ي
هذَا أَتنهانا أَنْ نعبد ما يعبد آباؤنا وِإننا لَِفي شك ِمما تدعونا 

  )62(ِإلَيِه مِريٍب 
60) Ve bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete tabi 
tutuldular. Haberiniz olsun; gerçekten Ad (kavmi) Rablerini 
inkâr ettiler. Yine haberiniz olsun; Hud’un kavmi olan Ad 
(Allah'ın rahmetinden) uzak kaldı. 

و Veودِإلَى ثَم  Semud’a daمَأخَاه  kardeşleriااِلحص  Salih’iقَاَل  
Dedi kiِماقَوي  Ey kavmimوادباع  ibadet edinاللَّه  Allah’aام  
yokturلَكُم  sizinِإلٍَه ِمن  ilahınızهرغَي  O’ndan başkaوه  O  
َأنشََأكُم sizi yaratıpِضالَْأر ِمن  yerdenكُمرمتَعاسو  sizi bir ömür 

boyu yaşattıاِفيه  oradaوتَغِْفرفَاس  O halde mağfiret dileyinه  
O’ndanثُم  ُ Sonraواتُوب  tevbe edinِهِإلَي  O’naِإن  Şüphesiz ki 

 kabul edendir  مِجيبyakındır  قَِريبRabbim ربي
61) Ve Semud’a da kardeşleri Salih’i... Dedi ki: “Ey kavmim, 
Allah’a ibadet edin, sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. O, 
sizi yerden yaratıp sizi orada bir ömür boyu yaşattı. O halde 
O’ndan mağfiret dileyin. Sonra O’na tevbe edin. Şüphesiz ki 
Rabbim yakındır, kabul edendir.”  
61-62. Semûd kavmi, soyu kesilmiş eski bir Arap kabilesi olup rivayetlere 
göre adını Hz. Nuh'un oğlu Sâm'ın üçüncü kuşaktan torunu olan Semûd 
b. Câsir'den almıştır. Bir önceki kıssada anlatılan Âd kavmiyle aynı soydan 
olup Sâm'ın oğlu İrem'de birleşmektedirler. Suriye ile Hicaz arasında 
bulunan Hici'de yaşamışlardır. Salih aleyhisselâm Semûd'un soyundandır, 
bu kabileye Allah'ın dinini tebliğ etmek üzere gönderilmiş bir 
peygamberdir, Hûd'dan sonra Arap ırkından gelmiş ikinci peygamber 
olduğuna inanılmaktadır. 

 sen bir  كُنتancakَ  قَدEy Salih  ياصاِلحDediler ki قَالُوا
kimseydinِفينَا  aramızdaاوجرم  ümit beslenenَلقَب  evvelذَاه  

bundanانَاَأتَنْه  bizi engelleyecek misin?دبنَع َأن  ibadet 
etmektenام  şeylereدبعي  ibadet ettiğiاُؤنَاآب  Atalarımızınِإنَّنَاو  

Doğrusu bizلَِفي  vericiشَك  senin bizi kuşkuاِمم  ettiğin 
şeydenونَاعتَد  davetِهِإلَي  içindeyizِريٍبم  bir tereddüt 

62) Dediler ki: “Ey Salih, ancak sen bundan evvel aramızda 
ümit beslenen bir kimseydin. Atalarımızın ibadet ettiği 
şeylere ibadet etmekten bizi engelleyecek misin? Doğrusu 
biz, senin bizi davet ettiğin şeyden kuşku verici bir tereddüt 
içindeyiz.”

 biri  بعضseni çarpmış  اعتَراكancak  ِإلَّاBiz deriz ِإن نَقُوُل
 Şüphesiz ben  ِإنِّيDedi ki  قَاَلfena  ِبسوٍءİlahlarımızdan آِلهِتنَا
ُأشِْهد şahit tutarımاللَّه  Allah’ıواداشْهو  siz de şahitler olun ki 
 şirk  تُشِْركُونsizin  ِمماuzağım  بِريءgerçekten ben َأنِّي

koştuklarınızdan 
54) “Biz ancak deriz: İlahlarımızdan biri seni fena 
çarpmış.” Dedi ki: “Şüphesiz ben Allah’ı şahit tutarım, siz 
de şahitler olun ki, gerçekten ben, sizin şirk 
koştuklarınızdan uzağım.” 

 Artık bana tuzak  فَِكيدوِنيO’nun dışındakilerden ِمن دوِنِه
kurunاِميعج  hepinizثُم  Bundan sonraلَا  vermeyinوِنيتُنِْظر  

bana bir mühlet de 
55) “O’nun dışındakilerden. Artık hepiniz bana tuzak 
kurun. Bundan sonra bana bir mühlet de vermeyin.” 

  ربيAllah’a علَى اللَِّهtevekkül ettim تَوكَّلْتŞüphesiz ki benُ ِإنِّي
Rabbimكُمبرو  ve Rabbiniz olanام  yokturٍةابد ِمن hiçbir canlı 

 ِإنalnından ِتهاِبنَاِصيyakalayıp  آِخذO’nunٌ هوdenetlemediği ِإلَّا
gerçektenيبر Benim Rabbimلَىع üzeredirاٍطِصر bir 

yolتَِقيٍمسم dosdoğru 
56)Şüphesiz ki ben, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a 
tevekkül ettim. O’nun, alnından yakalayıp-denetlemediği 
hiçbir canlı yoktur. Benim Rabbim, gerçekten dosdoğru bir 
yol üzeredir.   

فَِإن Eğerالَّوتَو yüz çevirirsenizفَقَد  artıkلَغْتُكُمَأب  size tebliğ ettim 
  ويستَخِْلفsizinُ  ِإلَيكُمkendisiyle  ِبِهgönderildiğim  ُأرِسلْتşeyiُ ما

yerinize getirirيبر  Rabbimامقَو  bir kavim كُمرغَي başkaو  ve 
ونَهرلَا تَض siz O’na zarar veremezsinizًئاشَي  hiçbirِإن  

Şüphesiz kiيبر  Rabbimلَىع  üstündeِّكُل  herٍءشَي  şeyin 
 gözetleyicidir حِفيظٌ

57)Eğer yüz çevirirseniz, artık size kendisiyle 
gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize 
başka bir kavim getirir ve siz O’na hiçbir zarar 
veremezsiniz. Şüphesiz ki Rabbim her şeyin üstünde 
gözetleyicidir.  

و Veالَم  ne zaman kiاءج  geldiğindeنَارَأم  emrimizنَاينَج  
kurtuluşa erdirdik اوده Hud’uو  ve  نُواآم الَِّذين iman edenleri 

هعم O’nunla birlikteٍةمحِبر  bir rahmet ileِمنَّا  tarafımızdan 
 çok  غَِليٍظbir azaptan da  ِمن عذَاٍبOnları  همkurtardık ونَجينَا

ağır 
58) Ve ne zaman ki emrimiz geldiğinde, tarafımızdan bir 
rahmet ile Hud’u ve O’nunla birlikte iman edenleri 
kurtuluşa erdirdik. Onları çok ağır bir azaptan da kurtardık. 

و Ve ِتلْك işteادع  Adوادحج  bilerek inkâr ettilerاِتِبآي  
ayetleriniِهمبر  Rablerininاوصعو  isyan ettilerلَهسر  

Resullerineو  ve واعاتَّب ardınca gittilerرَأم  emriِّكُل  herاٍربج  
zorbanınِنيٍدع  inatçı 

59) Ve işte Ad (kavmi)! Rablerinin ayetlerini bilerek inkâr 
ettiler, Resullerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın emri 
ardınca gittiler. 

و Veواُأتِْبع  tabi tutuldularِذِهِفي ه  buانْيالد  dünyada daًنَةلَع  
laneteمويو  gününde deِةامالِْقي  kıyametَألَا  Haberiniz olsun 

ِإن gerçektenاادع  Adواكَفَر  inkâr ettilerمهبر  Rablerineَألَا  
Yine haberiniz olsunادعب   uzak kaldıاٍدِلع  Adِمقَو  kavmiوٍده  

Hud’un 
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 kurtardık  نَجينَاemrimiz  َأمرنَاgelince  جاءNe zaman ki فَلَما
 onunla  معهiman  آمنُواedenleri الَِّذينve   وSalih’i صاِلحا

birlikteٍةمحِبر  bir rahmetleِمنَّا  tarafımızdanِيِخز ِمنو  
aşağılatıcı azabındanِمِئٍذوي  o gününِإ ن Şüphesizكبر  senin 

Rabbinوه  Oالْقَِوي  Kaviyy’dirِزيزالْع  Azîz’dir 
66) Ne zaman ki emrimiz gelince Salih’i ve onunla birlikte 
iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün aşağılatıcı 
azabından kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin O, Kaviyy’dir, 
Azîz’dir. 

و Veََأخَذ  sarıverdi deواظَلَم الَِّذين  zulmedenleriُةحيالص  
korkunç bir sesواحبفََأص  sabahladılarاِرِهمِفي ِدي  yurtlarında 

اِثِمينج dizüstü çökmüş olarak 
67) Ve o zulmedenleri, korkunç bir ses sarıverdi de 
yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. 

كََأن gibiاغْنَوي لَم  hiç refah içerisinde yaşamamışlarاِفيه  Sanki 
oradaَألَا  Haberiniz olsunِإن  gerçekten ودثَم Semudواكَفَر  

inkâr ettilerمهبر  Rablerineَألَا  Yine haberiniz olsun kiادعب  
uzak kaldıِل ودثَم Semud  

68) Sanki orada hiç refah içerisinde yaşamamışlar gibi. 
Haberiniz olsun; Semud (kavmi) gerçekten Rablerine inkâr 
ettiler. Yine haberiniz olsun ki Semud (kavmi Allah'ın 
rahmetinden) uzak kaldı. 

لَقَدو Andolsunْتاءج  geldiğindeلُنَاسر  elçilerimizاِهيمرِإب  
İbrahim’eىشْرِبالْب  müjde ileقَالُوا  dedilerالَامس  Selamقَاَل  O 

da dediلَامس  Selamَا لَِبثفَم  hemen gecikmedenاءج َأن  getirdi 
 kızartılmış  حِنيٍذbir buzağı ِبِعجٍل

69) Andolsun elçilerimiz İbrahim’e müjde ile geldiğinde; 
“Selam.” dediler. O da: “Selam.” dedi hemen gecikmeden 
kızartılmış bir buzağı getirdi. 

  لَا تَِصُلellerinin  َأيِديهمgörünce  رَأىNe zamanki فَلَما
uzanmadığınıِهِإلَي  bunaنَِكر  çekindi مه onlardanو  ve سجَأو 

titremeyeمِمنْه  onlardanًِخيفَة  korkup girdiقَالُوا  Dediler ki لَا 
  ِإلَى قَوِمbiz gönderildik  ُأرِسلْنَاŞüphesiz  ِإنَّاKorkma تَخَفْ

kavmineلُوٍط  Lut 
70) Ne zamanki ellerinin buna uzanmadığını görünce, 
onlardan çekindi ve onlardan korkup titremeye girdi. 
Dediler ki: “Korkma! Şüphesiz biz Lut kavmine 
gönderildik.” 
Lût, Güney Bâbil'deki Ur şehrinin yerlilerinden ve Hz. İbrahim'in kardeşi 
Haran'ın oğludur; İbrahim ile birlikte Irak'tan ayrılmış; daha sonra da 
Ölüdeniz (Lût gölü) kıyısındaki Sodom ve Gomore'ye yerleşmişti. Bu 
sebeple "Lût kavmi" tabiri Hz. Lût'un mensup olduğu kavmi ifade 
etmeyip onun aralarında yaşamaya karar verdiği ve peygamber olarak 
görevlendirildiği Sodom sakinlerini ifade etmektedir. 

و Veَأتُهرام  eşi deٌةقَاِئم  ayaktaydıِْحكَتفَض  bunun üzerine 
güldüانَاهشَّرفَب  Biz de ona müjdeledikَاقحِبِإس  İshak’ıو  ve  ِمن
 Yakub’u  يعقُوبİshak’ın  ِإسحاقardındanَ وراِء

71) Ve eşi de ayaktaydı, bunun üzerine güldü. Biz de ona 
İshak’ı ve İshak’ın ardından Yakub’u müjdeledik. 
Hz. İbrahim 100 yaşında, eşi Sâre ise doksan yaşında bulunuyordu  Hicr 
sûresinin 54. âyetinde Hz. İbrahim'in de yaşlılığı nedeniyle olayı 
yadırgadığı bildirilmektedir. Melekler, müjdeye şaşıran peygamber 
hanımını, bir müminin Allah'ın işine şaşmaması gerektiğini söyleyerek 
teskin ettiler. Zira tabiat kanunlarını koyan Allah'tır; bu kanunlar kâinatta 
carî olmakla beraber Allah'ın iradesini sınırlayamaz; O, istisnaî 
tasarruflarla mucizeler yaratır ve peygamberlerini destekler. 
 
 
 
 
 
 
 

اقَوةً قَالَ يمحر هاِني ِمنآتي وبر ٍة ِمننيلَى بع ِإنْ كُنت متأَيِم أَر
فَمن ينصرِني ِمن اللَِّه ِإنْ عصيته فَما تِزيدونِني غَير تخِسٍري 

وياقَوِم هِذِه ناقَةُ اللَِّه لَكُم آيةً فَذَروها تأْكُلْ ِفي أَرِض ) 63(
فَعقَروها ) 64( ولَا تمسوها ِبسوٍء فَيأْخذَكُم عذَاب قَِريب اللَِّه

فَقَالَ تمتعوا ِفي داِركُم ثَلَاثَةَ أَياٍم ذَِلك وعد غَير مكْذُوٍب 
فَلَما جاَء أَمرنا نجينا صاِلحا والَِّذين آمنوا معه ِبرحمٍة  )65(

وأَخذَ ) 66(وِمن ِخزِي يوِمِئٍذ ِإنَّ ربك هو الْقَِوي الْعِزيز ِمنا 
 اِثِمنيج اِرِهموا ِفي ِديحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم 67(الَِّذين (

 ودا ِلثَمدعأَلَا ب مهبوا ركَفَر ودا أَلَا ِإنَّ ثَما ِفيهونغي كَأَنْ لَم
قَد جاَءت رسلُنا ِإبراِهيم ِبالْبشرى قَالُوا سلَاما قَالَ ولَ) 68(

فَلَما رأَى أَيِديهم لَا ) 69(سلَام فَما لَِبثَ أَنْ جاَء ِبِعجٍل حِنيٍذ 
تِصلُ ِإلَيِه نِكرهم وأَوجس ِمنهم ِخيفَةً قَالُوا لَا تخف ِإنا أُرِسلْنا 

وامرأَته قَاِئمةٌ فَضِحكَت فَبشرناها ) 70(ى قَوِم لُوٍط ِإلَ
 قُوبعي اقحاِء ِإسرو ِمنو اقح71(ِبِإس(  

  ِإنgörüşünüz nedir?  َأرَأيتُمEy kavmim  ياقَوِمDedi ki قَاَل
Eğerُكُنت  isemلَىع  üzerindeنٍَةيب  apaçık bir belge ي ِمنبر 

ben Rabbimdenو  ve آتَاِني bana vermişseِمنْه  tarafından 
 bu durumda bana yardım  ينصرِنيkim  فَمنbir rahmet رحمةً

edecektir?اللَِّه ِمن  Allah’a karşıِإن  olursamتُهيصع  O’na isyan 
edecek افَم olmazونَِنيتَِزيد  Şu halde kaybımı artırmaktanرغَي  

başkaتَخِْسيٍر  bana bir katkınız 
63) Dedi ki: “Ey kavmim, görüşünüz nedir? Eğer ben 
Rabbimden apaçık bir belge üzerinde isem ve bana 
tarafından bir rahmet vermişse, bu durumda O’na isyan 
edecek olursam Allah’a karşı kim bana yardım edecektir? 
Şu halde kaybımı artırmaktan başka bana bir katkınız 
olmaz.” 

و Ve ِماقَوي Ey kavmimِذِهه  işte ُنَاقَة dişi devesiاللَِّه  Allah’ınلَكُم  
sizeًةآي  bir ayet olmak üzereاوهفَذَر  Artık onu bırakın da 
 Ona  ولَا تَمسوهاAllah’ın  اللَِّهarzında  ِفي َأرِضotlasın تَْأكُْل

dokunmayınوٍءِبس  kötülükleْأخُذَكُمفَي  Yoksa sizi sarıverir 
ذَابع bir azabقَِريب  yakın 

64) Ve “Ey kavmim, işte size bir ayet olmak üzere Allah’ın 
dişi devesi. Artık onu bırakın da Allah’ın arzında otlasın. 
Ona kötülükle dokunmayın. Yoksa sizi yakın bir azab 
sarıverir.”  

  فَقَاَلDerken onu ayaklarını keserek öldürdüler فَعقَروها
Bunun üzerine dedi kiواتَّعتَم  daha yararlanınاِركُمِفي د  

Yurdunuzdaَثَلَاثَة  üçاٍمَأي  günذَِلك  Buدعو  bir vaaddir رغَي 
كْذُوٍبم yalanlanmayacak 

65) Derken onu, ayaklarını keserek öldürdüler. Bunun 
üzerine dedi ki: “Yurdunuzda üç gün daha yararlanın. Bu, 
yalanlanmayacak bir vaaddir.” 
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جا عأَنو ا أَأَِلدلَتياوي ٌء قَالَتيذَا لَشا ِإنَّ هخيِلي شعذَا بهو وز
 ِجيب72(ع ( هكَاتربةُ اللَِّه ومحِر اللَِّه رأَم ِمن ِبنيجعقَالُوا أَت

 ِجيدم ِميدح هِت ِإنيلَ الْبأَه كُملَي73(ع ( نع با ذَهفَلَم
شالْب هاَءتجو عوالر اِهيمرِم لُوٍط ِإبا ِفي قَواِدلُنجى يِإنَّ ) 74(ر
 ِنيبم اهأَو ِليملَح اِهيمر75(ِإب ( هذَا ِإنه نع ِرضأَع اِهيمراِإبي

ولَما ) 76(قَد جاَء أَمر ربك وِإنهم آِتيِهم عذَاب غَير مردوٍد 
ا لُوطًا ِسيَء ِبِهملُنسر اَءتج موذَا يقَالَ ها وعذَر ِبِهم اقضو 

 ِصيبوا ) 77(علُ كَانقَب ِمنِه وونَ ِإلَيعرهي همقَو اَءهجو
يعملُونَ السيئَاِت قَالَ ياقَوِم هؤلَاِء بناِتي هن أَطْهر لَكُم فَاتقُوا 

) 78(يس ِمنكُم رجلٌ رِشيد اللَّه ولَا تخزوِني ِفي ضيِفي أَلَ
 ِريدا نم لَمعلَت كِإنو قح ِمن اِتكنا ِفي با لَنم تِلمع قَالُوا لَقَد

) 80(قَالَ لَو أَنَّ ِلي ِبكُم قُوةً أَو آِوي ِإلَى ركٍْن شِديٍد ) 79(
ِإلَيك فَأَسِر ِبأَهِلك ِبِقطٍْع قَالُوا يالُوطُ ِإنا رسلُ ربك لَن يِصلُوا 

ِمن اللَّيِل ولَا يلْتِفت ِمنكُم أَحد ِإلَّا امرأَتك ِإنه مِصيبها ما 
  )81(أَصابهم ِإنَّ موِعدهم الصبح أَلَيس الصبح ِبقَِريٍب 

  ما لَنَاsen de biliyorsun ki  عِلمتAndolsunَ  لَقَدDediler ki قَالُوا
hiçbir hakkımız yokturنَاِتكِفي ب  senin kızlarındaٍّقح ِمن  

gerçektenِإنَّكو  Sen bizimلَملَتَع  bilirsinام  neنُِريد  istediğimizi 
79) Dediler ki: “Andolsun sen de biliyorsun ki senin 
kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. Sen bizim ne 
istediğimizi gerçekten bilirsin.” 

  َأوgücüm  قُوةSizeً  ِبكُمyetecek  َأن ِليolsaydı  لَوDedi ki قَاَل
veyaآِوي  sığınabilseydimكٍْنِإلَى ر  bir yereشَِديٍد  sağlam 

80) Dedi ki: “Size yetecek gücüm olsaydı veya sağlam bir 
yere sığınabilseydim.” 

  ربكelçileriyiz  رسُلbiz  ِإنَّاLut  لُوطEyُ  ياDediler ki قَالُوا
Rabbimizinِصلُواي لَن  asla ulaşamazlarكِإلَي  Onlar sanaِرفََأس  

yürüِلكِبَأه  ailenle birlikteِبِقطٍْع  bir parçasındaِلاللَّي ِمن  
Geceninو  Veْلْتَِفتلَا ي  Sakın dönüp arkasına bakmasınِمنْكُم  

sizdenدَأح  hiçbiriِإلَّا  fakat başka َأتَكرام senin eşinِإنَّه  Çünkü 
onlaraاهِصيبم  isabet edecek olanمهابا َأصم  ona da isabet 

edecektirِإن  Kuşkusuzمهِعدوم  onlara va’dolunanحبالص  
vakit sabahtırسَألَي  değil mi?حبالص  Sabah daِبقَِريٍب  yakın 

81) Dediler ki: “Ey Lut, biz Rabbimizin elçileriyiz. Onlar 
sana asla ulaşamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle 
birlikte yürü. Ve sakın, sizden hiçbiri dönüp arkasına 
bakmasın; fakat senin eşin başka. Çünkü onlara isabet 
edecek olan, ona da isabet edecektir. Kuşkusuz onlara 
vaadolunan vakit sabahtır. Sabah da yakın değil mi?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ?ben mi doğuracakmışım  َأَأِلدVay halime  ياويلَتَاDedi ki قَالَتْ
 eşim de  بعِليşu هذَا ve  وkocamış bir kadın عجوزBen  وَأنَا
  عِجيبbir şey  لَشَيءbu  هذَاDoğrusu  ِإنbir ihtiyar iken شَيخًا

pek şaşılacak 
72) Dedi ki: “Vay halime! Ben kocamış bir kadın ve şu eşim 
de bir ihtiyar iken, ben mi doğuracakmışım? Doğrusu bu 
pek şaşılacak bir şey!” 

 Allah’ın  اللَِّهişine mi  ِمن َأمِر?şaşıyorsun  َأتَعجِبينDedi ki قَالُوا
 sizin  علَيكُمbereketi بركَاتُهve   وAllah’ın  اللَِّهrahmat رحمةُ

üzerinize olsunَلَأه  ey halkıِتيالْب  haneِإنَّه  Şüphesiz Oِميدح  
Hamîd’dirِجيدم  Mecîd’dir 

73) Dediler ki: “Allah’ın işine mi şaşıyorsun? Allah’ın 
rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun ey hane halkı! 
Şüphesiz O, Hamîd’dir, Mecîd’dir.” 

  الروعİbrahim’in  عن ِإبراِهيمgidip  ذَهبNe zamanki فَلَما
korkusu تْهاءجو kendisine gelinceىشْرالْب  müjdeاِدلُنَاجي  

bizimle tartışmaya koyulduِمِفي قَو  kavmi hakkındaلُوٍط  Lut 
74) Ne zamanki, İbrahim’in korkusu gidip kendisine 
müjde gelince, Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya 
koyuldu. 

ِإن Çünkü gerçektenاِهيمرِإب  İbrahimِليملَح  yumuşak huylu 
اهَأو duyguluِنيبم  gönülden yönelen biriydi 

75) Çünkü İbrahim gerçekten yumuşak huylu, duygulu, 
gönülden yönelen biriydi.  

اِهيمراِإبي Ey İbrahimِرضَأع  bundan vazgeçذَاه نع  şu kiِإنَّه  
Çünkü gerçekقَد  elbetteاءج  gelmiştirرَأم  emriكبر  

Rabbininو  ve مِإنَّه gerçekten onlaraآِتيِهم  gelmiştirذَابع  bir 
azabرغَي  çevrilmeyecekوٍددرم  geri 

76) “Ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü gerçek şu ki, 
Rabbinin emri elbette gelmiştir ve gerçekten onlara geri 
çevrilmeyecek bir azab gelmiştir.” 

و Veْتاءا جلَم  geldiğindeلُنَاسر  elçilerimizلُوطًا  Lut’aِسيء  
kaygılandıِبِهم  onlardan َاقضو  göğsünü bir sıkıntıِبِهم   

dolayı اعذَر bastıقَاَلو  dediذَاه  Buموي  bir günع ِصيب zorlu 
77) Ve elçilerimiz Lut’a geldiğinde, onlardan dolayı 
kaygılandı, göğsünü bir sıkıntı bastı ve: “Bu, zorlu bir 
gün.” dedi. 

و Ve هاءج geldiهمقَو  kavmiونعرهي  koşarakِهِإلَي  kendisine 
doğruُلقَب ِمنو  daha öncedenكَانُوا  onlarي لُونمع 

işlemekteydilerَئاِتيالس  kötülüklerقَاَل  Dedi kiِماقَوي  Ey 
kavmim ُؤلَاِءه işte نَاِتيب kızlarımنه  Onlarرَأطْه  daha 
temizdirلَكُم  sizin içinفَاتَّقُوا  Artık korkunاللَّه  Allah’tanو  ve 
 beni misafirlerimin ضيِفي ِفي küçük düşürmeyin لَا تُخْزوِني
önündeسَألَي  yok mu?ِمنْكُم  İçinizdeٌلجر  bir adamِشيدر  hiç 

aklı başında olan 
78) Ve kavmi kendisine doğru koşarak geldi; onlar daha 
önceden kötülükler işlemekteydiler. Dedi ki: “Ey kavmim, 
işte kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Artık Allah’tan 
korkun ve beni misafirlerimin önünde küçük düşürmeyin. 
İçinizde hiç aklı başında olan bir adam yok mu?” 
(*)Melekler Hz. Lût'un, karısı dışındaki aile fertlerini alıp gecenin bir 
vaktinde şehri terk etmesini istediler. Karısı iman etmediğinden o da 
kâfirlerle birlikte yok olacaktı.  
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و Veِماقَوي  Ey kavmimفُواَأو  tastamam yerine getirinاَلالِْمكْي  
ölçüyüو  ve انالِْميز tartıyıِط ِبالِْقس adaletleواخَسلَا تَبو  eksik 

vermeyinالنَّاس  İnsanlaraمهاءَأشْي  eşyalarınıاثَولَا تَعو  karışıklık 
çıkarmayınِضِفي الَْأر  Yeryüzündeفِْسِدينم  fesatçılar olarak 

85) Ve “Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tastamam 
yerine getirin. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. 
Yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın.” 

  ِإنsizin için  لَكُمdaha hayırlıdır  خَيرAllah’ın  اللَِّهbıraktığı بِقيةُ
Eğerكُنتُم  kimselersenizْؤِمِنينم  mü’minامو  değilimَأنَا  Ben 
كُملَيع sizin üzerinizdeِفيٍظِبح  bir gözetleyici 

86) “Eğer mü’min kimselerseniz Allah’ın bıraktığı sizin için 
daha hayırlıdır. Ben, sizin üzerinizde bir gözetleyici 
değilim.”  

 senin namazın mı  َأصلَاتُكEy Şuayb  ياشُعيبDediler ki قَالُوا
كرتَْأم emrediyor?كنَتْر َأن  bırakmamızıام  şeyleriدبعي  taptığı 
 davranmaktan  َأن نَفْعَلya da  َأوatalarımızın آباُؤنَا

vazgeçmemiziِفي  konusundaاِلنَاوَأم  mallarımızا نَشَاءم  
dilediğimiz gibiِإنَّك  Çünkü muhakkakَلََأنْت  sen bir kimsesin 

ِليمالْح yumuşak huyluِشيدالر  aklı başında 
87) Dediler ki: “Ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeyleri 
bırakmamızı ya da mallarımız konusunda dilediğimiz gibi 
davranmaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? 
Çünkü sen, muhakkak yumuşak huylu, aklı başında bir 
kimsesin.”  

 görüşünüz nedir söyler  َأرَأيتُمEy kavmim  ياقَوِمDedi ki قَاَل
misiniz?ِإن  Yaُكُنت  ben isemلَىع  üzerindeنٍَةيب  apaçık bir 

belgeيبر ِمن  Rabbimdenو  ve قَِنيزر beni bir rızık ileِمنْه  O 
da kendisindenقًاِرز  rızıklandırmışsa?نًاسح  güzelا ُأِريدمو  

istemiyorumُأخَاِلفَكُم َأن  size aykırı davranmak اكُما َأنْهِإلَى م 
Size yasakladığım kendim uymayarakنْهع  şeylereُأِريد ِإن  

Benim istediğimِإلَّا  yalnızcaلَاحالِْإص  ıslah etmektirُتتَطَعا اسم  
gücüm oranındaِفيِقيا تَومو  Benim başarımِإلَّا  ancakِباللَِّه  

Allah iledirِهلَيع  O’naُكَّلْتتَو  Ben yalnız tevekkül ettimو  ve 
 yöneldim  ُأِنيبyalnız O’na ِإلَيِه

88) Dedi ki: “Ey kavmim görüşünüz nedir söyler misiniz? 
Ya ben Rabbimden apaçık bir belge üzerinde isem ve O da 
beni kendisinden güzel bir rızık ile rızıklandırmışsa? Size 
yasakladığım şeylere kendim uymayarak size aykırı 
davranmak istemiyorum. Benim istediğim, gücüm oranında 
yalnızca ıslah etmektir. Benim başarım ancak Allah iledir; 
Ben yalnız O’na tevekkül ettim ve yalnız O’na yöneldim.” 
(*)Buna benzer âyetler (17,28,63) daha Önce Hz. Muhammed ve diğer 
peygamberlerle ilgili olarak geçmişti. Görüldüğü üzere diğer 
peygamberler gibi Hz. Şuayb da insanları çağırdığı tevhid inancı ve ahlâk 
ilkeleri konusunda kendisinin akli ve nakli delillere sahip olduğunu 
açıkladı; kavminin meseleyi bir de bu açıdan değerlendirmesini istedi, 
Allah tarafından kendisine verilen güzel rızıktan maksat maddi 
ihtiyaçlarını karşılayacağı helâl mal olabileceği gibi yüce ve manevi bir 
makam olan peygamberlik görevi de olabilir; her ikisini birlikte kastetmiş 
olması da mümkündür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةً ِمنارا ِحجهلَيا عنطَرأَما واِفلَها سهاِليا علْنعا جنراَء أَما جفَلَم
مسومةً ِعند ربك وما ِهي ِمن الظَّاِلِمني ) 82(ِسجيٍل منضوٍد 

وِإلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ ياقَوِم اعبدوا اللَّه ما ) 83( ِببِعيٍد
 اكُمي أَرانَ ِإنالِْميزالَ ووا الِْمكْينقُصلَا تو هرِإلٍَه غَي ِمن لَكُم

وياقَوِم ) 84(ِبخيٍر وِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم مِحيٍط 
الِْمكْيالَ والِْميزانَ ِبالِْقسِط ولَا تبخسوا الناس أَشياَءهم أَوفُوا 

 فِْسِدينِض ما ِفي الْأَرثَوعلَا تِإنْ ) 85(و لَكُم ريةُ اللَِّه خِقيب
قَالُوا ياشعيب ) 86(كُنتم مؤِمِنني وما أَنا علَيكُم ِبحِفيٍظ 

مرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَنْ نفْعلَ ِفي أَمواِلنا أَصلَاتك تأْ
 ِشيدالر ِليمالْح تلَأَن كاُء ِإنشا نِإنْ ) 87(م متأَيِم أَراقَوقَالَ ي

نْ كُنت علَى بينٍة ِمن ربي ورزقَِني ِمنه ِرزقًا حسنا وما أُِريد أَ
 تطَعتا اسم لَاحِإلَّا الِْإص ِإنْ أُِريد هنع اكُمها أَنِإلَى م اِلفَكُمأُخ

 ِه أُِنيبِإلَيو كَّلْتوِه تلَيِفيِقي ِإلَّا ِباللَِّه عوا تم88(و(  
 çevirdik  جعلْنَاemrimiz  َأمرنَاgeldiği  جاءBöylece zaman فَلَما
اِلياعه oranın üstünüااِفلَهس  altınaو  ve نَاطَرَأم yağdırdıkاهلَيع  

üzerlerineًةارِحج  taşlar يٍلِسج ِمن balçıktan pişirilmiş وٍدنْضم 
birbiri ardınca 

82) Böylece emrimiz geldiği zaman, oranın üstünü altına 
çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, birbiri ardınca 
taşlar yağdırdık. 

 değildir  وماRabbinin  ربكkatında  ِعنْدişaretlenmişti مسومةً
ِهي Bunlarالظَّاِلِمين ِمن  zalimlerdenِعيٍدِبب  uzak 

83) Rabbinin katında işaretlenmişti. Bunlar zalimlerden 
uzak değildir. 

و Ve ِإلَىنيدم  Medyen’e deمَأخَاه  kardeşleriابيشُع  Şuayb’ıقَاَل  
Dedi kiِماقَوي  Ey kavmimوادباع  ibadet edinاللَّه  Allah’aام  
yokturلَكُم  sizinِإلٍَه ِمن  ilahınızهرغَي  O’ndan başkaوالَا تَنقُصو  

eksik tutmayınاَلالِْمكْي  Ölçüyüو  ve انالِْميز tartıyıِإنِّي  Ben 
gerçektenاكُمَأر  sizi görüyorumٍرِبخَي  bir hayır içindeو  Ve 

  عذَابsizi çepeçevre  علَيكُمkorkuyorum  َأخَافdoğrusuُ ِإنِّي
azabındanٍموي  bir gününِحيٍطم  kuşatacak olan 

84) Ve Medyen (kavmine) de kardeşleri Şuayb’ı 
(gönderdik.) Dedi ki: “Ey kavmim, Allah’a ibadet edin, 
sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik 
tutmayın. Ben, sizi gerçekten bir hayır içinde görüyorum. 
Ve doğrusu sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün 
azabından korkuyorum.” 
Medyen, Hicaz bölgesi ile Suriye ticaret yolu üzerinde, Akabe körfezine 
yakın bir yerleşim merkezi idi. Şuayb aleyhisselâm ise Medyen ve Eyke 
halkına gönderilmişi bîr peygamberdir. O da diğer peygamberler gibi 
inkarcı ve putperest halkına önce Allah'tan başka ilah olmadığını anlattı 
ve herkesi O'na kulluk etmeye çağırdı. Ancak Medyen halkı 
putperestliğinin yanında toplumsal ahlâk, özellikle ticaret ahlâkı 
bakımından da bozulmuştu. Esasen Medyen halkı bolluk içinde, 
müreffeh bir hayat yaşıyordu; yani onların böyle ahlâk dışı davranışlara 
sapmaları yoksulluktan kaynaklanmıyordu.  
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 مقَو ابا أَصِمثْلُ م كُمِصيبِشقَاِقي أَنْ ي كُمنِرمجِم لَا ياقَويو
 وما قَوم لُوٍط ِمنكُم ِببِعيٍد نوٍح أَو قَوم هوٍد أَو قَوم صاِلٍح

)89 ( وددو ِحيمي ربِه ِإنَّ روا ِإلَيوبت ثُم كُمبوا رِفرغتاسو
قَالُوا ياشعيب ما نفْقَه كَِثريا ِمما تقُولُ وِإنا لَنراك ِفينا ) 90(

مو اكنمجلَر طُكهلَا رلَوِعيفًا وِزيٍز ضا ِبعنلَيع تقَالَ ) 91(ا أَن
ياقَوِم أَرهِطي أَعز علَيكُم ِمن اللَِّه واتخذْتموه وراَءكُم ِظهِريا 

وياقَوِم اعملُوا علَى مكَانِتكُم ) 92(ِإنَّ ربي ِبما تعملُونَ مِحيطٌ 
ونَ ملَمعت فواِملٌ سي عِإن وه نمِزيِه وخي ذَابأِْتيِه عي ن

 ِقيبر كُمعي موا ِإنِقبتارو ا ) 93(كَاِذبنيجا ننراَء أَما جلَمو
شعيبا والَِّذين آمنوا معه ِبرحمٍة ِمنا وأَخذَت الَِّذين ظَلَموا 

 اِرِهموا ِفي ِديحبةُ فَأَصحيالص اِثِمنيا ) 94(جا ِفيهونغي كَأَنْ لَم
 ودثَم تِعدا بكَم نيدا ِلمدعى ) 95(أَلَا بوسا ملْنسأَر لَقَدو

ِإلَى ِفرعونَ وملَِئِه فَاتبعوا أَمر ) 96(ِبآياِتنا وسلْطَاٍن مِبٍني 
  )97(ِفرعونَ وما أَمر ِفرعونَ ِبرِشيٍد 

و Veالَم  vakitاءج  geldiğiنَارَأم  emrimizنَاينَج  kurtardıkابيشُع  
Şuayb’ıو  ve  الَّـِذين edenleri نُـواآم  iman ـهعم  beraberindeki 
 yakalayıverdi de  وَأخَـذَتْ katımızdan  ِمنَّاbir rahmetle ِبرحمٍة

  فََأصـبحوا o korkunç ses  الصيحةZulmedenleri iseُ الَِّذين ظَلَموا
sabahladılarاِرِهمِفي ِدي  yurtlarında ـاِثِمينج  dizüstü çökmüş 

olarak 
94) Ve emrimiz geldiği vakit, Şuayb’ı ve beraberindeki iman 
edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri 
ise o korkunç ses yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü 
çökmüş olarak sabahladılar. 

كََأن Sankiاغْنَوي لَم  yaşamış değillerdiاِفيه  oradaَألَا  Haberiniz 
olsunادعب  uzaklaştıنيدِلم  Medyen deاكَم  nasılْتِعدب  uzaklık 

verildiyseودثَم  Semud’a 
95) Sanki orada yaşamış değillerdi. Haberiniz olsun; 
Semud (kavmin)’a nasıl uzaklık verildiyse Medyen 
(kavmine) de uzaklaştı. 

 لَقَـدو Andolsun ـلْنَاسَأر  gönderdik ـىوسم  Musa’yı اِتنَـاِبآي  
ayetlerimizleو  ve لْطَاٍنس bir delilleِبيٍنم  apaçık 

96) Andolsun Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille 
gönderdik. 

نوعِإلَى ِفر Firavun’aو  ve لَِئِهم ileri gelenlerine واعفَـاتَّب  Onlar 
uymuşlardıرَأم  emrineنوعِفر  Firavun’unامو  hiç te değildi 

رَأم emriنوعِفر  Firavun’unِشيٍدِبر  doğruyagötürücü 
97) Firavun’a ve ileri gelenlerine. Onlar Firavun’un emrine 
uymuşlardı. Firavun’un emri hiç de doğruya götürücü 
değildi. 
(*)Bu âyetlerde Hz. Musa'nın önceki peygamberlerin tebliğ ettikleri dini 
ihya etmek üzere mucize ve delillerle Firavun'a ve ileri gelen çevresine 
gönderildiği ifade edilmektedir. Firavun ve çevresindekilerin inkarcılıkta 
direnmeleri sebebiyle sonlarının önceki kavimlerin sonuna benzediğine 
işaret edilmektedir. 
 
 
 
 
 
 

و Veِماقَوي  Ey kavmimنَّكُمِرمجلَا ي  sebeb olmasınِشقَاِقي  bana 
karşı gelişinizَأن  sakın كُمِصـيبي  başlarına gelen ُِمثْـل  bir 

benzerininابا َأصم  musibetlerinَق مو kavmininنُوٍح  Nuhَأو  
ya daمقَو  kavmininوٍده  Hudَأو  veya مقَـو  kavminin ٍـاِلحص  
Salihامو  değildirمقَو  kavmi deلُوٍط  Lut ِمـنْكُم  sizden ٍِعيـدِبب  
uzak 

89) Ve “Ey kavmim, bana karşı gelişiniz, sakın Nuh 
kavminin ya da Hud kavminin veya Salih kavminin 
başlarına gelen musibetlerin bir benzerinin başınıza 
gelmesine sebeb olmasın. Lut kavmi de sizden uzak 
değildir.”  

و Veواتَغِْفراس  mağfiret dileyin كُـمبر  Rabbinizden ثُـم  sonra 
 benim Rabbim ي ربGerçekten ِإنO’na    ِإلَيِهtevbe edin تُوبوا
ِحيمر Rahîm’dirوددو  Vedûd’dur 

90) Ve “Rabbinizden mağfiret dileyin sonra O’na tevbe 
edin. Gerçekten benim Rabbim Rahîm (bağışlayan)’dir, 
Vedûd (çok seven)’dur.” 

 biz  نَفْقَـهanlamıyoruz   مـا Ey Şuayb  ياشُعيبDediler ki قَالُوا
senin kavrayıpاكَِثير  bir çoğunuا تَقُوُلِمم  söylediklerindenو  

Veِإنَّا  doğrusu اكلَنَـر  biz seni biri görüyoruz ِفينَـا  içimizde 
  لَرجمنَاكaşiretin olmasaydı لَا رهطُكeğer   لَوVe  وzayıf ضِعيفًا

seni taşa tutardıkو  Veام  değilsinََأنْت  sen نَـالَيع  bize karşı 
 güçlü ِبعِزيٍز

91) Dediler ki: “Ey Şuayb, biz senin söylediklerinden bir 
çoğunu kavrayıp anlamıyoruz. Ve doğrusu biz seni 
içimizde zayıf biri görüyoruz. Ve eğer aşiretin olmasaydı 
seni taşa tutardık. Ve sen bize karşı güçlü değilsin.” 

 sizce benim aşiretim  َأرهِطـي Ey kavmim  ياقَوِمDedi ki قَاَل
زَأع üstündür kiكُملَيع  daha mıاللَِّه ِمن  Allah’tanواتَّخَذْتُمو  bir 

şey edindinizه  O’nuكُماءرو  arkanızdaاِريِظه  unutuluvermiş 
ِإن Şüphesizيبر  Rabbim  ـاِبم  لُـونمتَع yaptıklarınızı ٌِحـيطم  

çepeçevre kuşatıcıdır 
92) Dedi ki: “Ey kavmim, sizce benim aşiretim Allah’tan 
daha mı üstündür ki; O’nu, arkanızda unutuluvermiş bir 
şey edindiniz. Şüphesiz Rabbim yaptıklarınızı çepeçevre 
kuşatıcıdır.” 

و Veِماقَوي  Ey kavmimلُواماع  yapın  كَـانَِتكُملَـى مع  elinizden 
geleni ِإنِّي Muhakkak ben deاِمٌلع  yapacağımَفوس  Yakında 
ونلَمتَع kendisini bileceksinizنم  azabınْأِتيِهي  geleceğiniذَابع  

azabınخِْزيِهي  rüsvay edecekو  ve  ـنم kimin ـوه  olduğunu 
  معكُمgerçekten ben de  ِإنِّيGözetleyin  وارتَِقبواyalancı اِذبكَ

sizinle beraberِقيبر  gözetleyiciyim 
93) Ve “Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ben 
de yapacağım. Yakında kendisini rüsvay edecek azabın 
kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu bileceksiniz. 
Gözetleyin, gerçekten ben de sizinle beraber 
gözetleyiciyim.” 
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و Veكَذَِلك  işte böyleَُأخْذ  yakalarكبر  Rabbinَِإذَا َأخَذ  
yakaladığıىالْقُر  ülkeleriِهيو  yapanٌةظَاِلم  zulüm  ِإن

Gerçekten َأخْذَه O’nun yakalamasıَأِليم  pek acıشَِديد  pek 
şiddetlidir 

102) Ve Rabbin, zulüm yapan ülkeleri yakaladığı zaman işte 
böyle yakalar. Gerçekten O’nun yakalaması pek acı, pek 
şiddetlidir. 

ِإن kesinِفي ذَِلك  bundaًةلَآي  ayetler vardırنِلم  içinَخَاف  korkan 
ذَابع azabındanِةالْآِخر  Ahiretذَِلك  böyleceموي  bir gündür 
وعمجم kendisinde toplanacağıلَه  O النَّاس insanlarınو  ve ذَِلك 

böylece موي bir gündürودشْهم  gözlemlenebilen 
103) Ahiret azabından korkan için bunda kesin ayetler 
vardır. O, böylece insanların kendisinde toplanacağı bir 
gündür ve böylece, gözlemlenebilen bir gündür. 

و Ve ا نَُؤخِّرم geciktiririzه  biz onuِإلَّا  ancakٍلِلَأج  bir zamana 
kadarوٍددعم  sayısı belli 

104) Ve biz onu ancak sayısı belli bir zamana kadar 
geciktiririz. 

موي O günْأِتي  gelinceلَا تَكَلَّم  söz söyleyemezنَفْس  hiç kimse 
  شَِقيArtık onlardan kimi  فَِمنْهمO’nun izni  ِبِإذِْنِهolmaksızın ِإلَّا

bedbahtسو ِعيد veya bahtiyardır 
105) O gün gelince, O’nun izni olmaksızın hiç kimse söz 
söyleyemez. Artık onlardan kimi bedbaht veya bahtiyardır. 

ا الَِّذينفََأم olanlarشَقُوا  Bedbahtفَِفي النَّاِر  ateştedirlerملَه  onlar 
 inleyerek solurlar شَِهيقٌ ve  وyüksek hırıltılarla  زِفيرorada ِفيها

106) Bedbaht olanlar ateştedirler, onlar orada yüksek 
hırıltılarla ve inleyerek solurlar. 

خَاِلِدين Onlar daimidirlerاِفيه  orada ْتاما دم sürüp gittikçe 
  ربكdilemesi ا شَاء مdışında  ِإلَّاyer الَْأرضve   وgökler السماواتُ

Rabbininِإن  Şüphesizكبر  Rabbinاٌلفَع  yapandırِريدا يِلم  
dilediğini 

107) Onlar, Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp 
gittikçe, orada daimidirler. Şüphesiz Rabbin dilediğini 
yapandır. 

و Ve اَأم gelinceَّال ِذين olanlaraوِعدس  O bahtiyar نَِّةا فَِفي الْج 
onlar da cennettedirlerخَاِلِدين  daimidirlerاِفيه  oradaْتاما دم  

sürüp gittikçeُاتاومالس  göklerو  ve ضالَْأر yerِإلَّا  dışında ام 
شَاء dilemesiكبر  Rabbininطَاءع  bir ihsandırغَي ر olmayan 

 Kesintisi مجذُوٍذ
108) Ve o bahtiyar olanlara gelince; onlar da cennettedirler. 
Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe, 
orada daimidirler. Kesintisi olmayan bir ihsandır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, tarihi kıssaların önemli safhalarının nakledilmesinin 
sebebi üzerinde duruldu. İbret alanlar ve almayanlar konu edilerek âhiret 
âleminden duygu ve düşünceleri yönlendirici iki safha anlatıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ودروالْم دالِْور ِبئْسو ارالن مهدرِة فَأَوامالِْقي موي همقَو مقْدي
س الرفْد الْمرفُود وأُتِبعوا ِفي هِذِه لَعنةً ويوم الِْقيامِة ِبئْ) 98(
)99 ( ِصيدحو ا قَاِئمهِمن كلَيع هقُصى ناِء الْقُربأَن ِمن ذَِلك
)100 ( مهنع تا أَغْنفَم مهوا أَنفُسظَلَم لَِكنو ماهنا ظَلَممو

ا جٍء لَميش وِن اللَِّه ِمند ونَ ِمنعدالَِّتي ي مهتآِله كبر راَء أَم
وكَذَِلك أَخذُ ربك ِإذَا أَخذَ ) 101(وما زادوهم غَير تتِبيٍب 

 ِديدش أَِليم ذَهةٌ ِإنَّ أَخظَاِلم ِهيى و102(الْقُر ( ِإنَّ ِفي ذَِلك
اسالن لَه وعمجم موي ِة ذَِلكالْآِخر ذَابع افخ نةً ِلملَآي 

 ودهشم موي ذَِلك103(و ( وٍددعٍل مِإلَّا ِلأَج هرخؤا نمو)104 (
 ِعيدسو ِقيش مهِإلَّا ِبِإذِْنِه فَِمن فْسن كَلَّمأِْت لَا تي مو105(ي (
 ِهيقشو ِفريا زِفيه ماِر لَهقُوا فَِفي النش ا الَِّذين106(فَأَم (

ين ِفيها ما دامت السماوات والْأَرض ِإلَّا ما شاَء ربك ِإنَّ خاِلِد
 ِريدا يالٌ ِلمفَع كبِة ) 107(رنوا فَِفي الْجِعدس ا الَِّذينأَمو

 كباَء را شِإلَّا م ضالْأَرو اتاومالس تاما دا مِفيه اِلِدينخ
طَاًء غَيذُوٍذ عجم 108(ر(  

مقْدي önüne düşecekهمقَو  O kavmininموي  günüِةامالِْقي  
kıyametمهدرفََأو  onları sürüklemiş olacaktırالنَّار  ateşeو  ve 

ِبْئس ne kötüدالِْور  bir yerdirودروالْم  O varacakları yer 
98) O, kıyamet günü kavminin önüne düşecek ve onları 
ateşe sürüklemiş olacaktır. O varacakları yer, ne kötü bir 
yerdir. 

  ويومlanete  لَعنَةOnlar burda daً  ِفي هِذِهtabi tutuldular وُأتِْبعوا
gününde deِةامالِْقي  kıyametِبْئس  ne kötüفْدالر  bir bağıştır 

فُودرالْم Yapılan bu bağış 
99) Onlar, burda da, kıyamet gününde de lanete tabi 
tutuldular. Yapılan bu bağış, ne kötü bir bağıştır. 

ذَِلك İşte bunlarاِءَأنْب ِمن  haberlerdendirىالْقُر  ülkelere ait 
هنَقُص kıssa olarak anlattığımızكلَيع  sanaاِمنْه  Onlardanقَاِئم  

Onlardan kiminin izleri hâlâ duruyorو  ve  ِصيدح kimi de 
biçilmiştir 

100) İşte bunlar sana kıssa olarak anlattığımız ülkelere ait 
haberlerdendir. Onlardan kiminin izleri hâlâ duruyor ve  
kimi de biçilmiştir. 

و Veمنَاها ظَلَمم  biz onlara zulmetmedikلَِكنو  ancakواظَلَم  
zulmettilerمهَأنفُس  onlar kendi nefislerineْا َأغْنَتفَم  Böylece 
sağlamadıمنْهع  onlaraمتُهآِله  ilahlarıونعدالَِّتي ي  dua ettikleri 
 اء لَما جhiç bir şey  ِمن شَيٍءAllah’ı  اللَِّهbırakıp da ِمن دوِن
gelinceرَأم  emriكبر  Rabbininامو  bir işe yaramadıموهادز  

arttırmaktanرغَي  başkaتَتِْبيٍب  Kayıplarını 
101) Ve biz onlara zulmetmedik, ancak onlar kendi 
nefislerine zulmettiler. Böylece Rabbinin emri gelince, 
Allah’ı bırakıp da dua ettikleri ilahları, onlara hiçbir şey 
sağlamadı. Kayıplarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı. 
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يعبد فَلَا تك ِفي ِمريٍة ِمما يعبد هؤلَاِء ما يعبدونَ ِإلَّا كَما 
) 109(آباؤهم ِمن قَبلُ وِإنا لَموفُّوهم نِصيبهم غَير منقُوٍص 

 ِمن قَتبةٌ سلَا كَِلملَوِفيِه و ِلفتفَاخ ابى الِْكتوسا منيآت لَقَدو
 كُلا وِإنَّ) 110(ربك لَقُِضي بينهم وِإنهم لَِفي شك ِمنه مِريٍب 

 ِبريلُونَ خمعا يِبم هِإن مالَهمأَع كبر مهنفِّيوا لَي111(لَم ( ِقمتفَاس
 ِصريلُونَ بمعا تِبم ها ِإنوطْغلَا تو كعم ابت نمو تا أُِمركَم

)112 ( كُمسموا فَتظَلَم وا ِإلَى الَِّذينكَنرلَا تو ِمن ا لَكُممو ارالن
وأَِقم الصلَاةَ طَرِفي ) 113(دوِن اللَِّه ِمن أَوِلياَء ثُم لَا تنصرونَ 

 ئَاِت ذَِلكيالس نذِْهباِت ينسِل ِإنَّ الْحاللَّي لَفًا ِمنزاِر وهالن
 ى ِللذَّاِكِرينلَ) 114(ِذكْر فَِإنَّ اللَّه ِبراصو رأَج ِضيعا ي

 ِسِننيحٍة ) 115(الْمِقيلُوا بأُو ِلكُمقَب وِن ِمنالْقُر لَا كَانَ ِمنفَلَو
 عباتو مها ِمننيجأَن نِض ِإلَّا قَِليلًا ِمماِد ِفي الْأَرالْفَس ننَ عوهني

جوا مكَانِرفُوا ِفيِه وا أُتوا مظَلَم الَِّذين ا كَانَ ) 116(ِرِمنيمو
  )117(ربك ِليهِلك الْقُرى ِبظُلٍْم وأَهلُها مصِلحونَ 

و Veَأِقم  dosdoğru kılَلَاةالص  namazıِفيطَر  iki tarafındaاِرالنَّه  
gündüzünو  ve لَفًاز yakın saatlerindeِلاللَّي ِمن  geceninِإن  
Şüphesizنَاِت الْحس iyiliklerنذِْهبي  giderirَئاِتيالس  kötülükleri 

ذَِلك Buىِذكْر  bir öğüttürِللذَّاِكِرين  öğüt alanlara 
114) Ve gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde 
namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. 
Bu, öğüt alanlara bir öğüttür. 

و Veِبراص  sabretفَِإن  Çünküاللَّه  Allahِضيعلَا ي  zayi etmez 
رَأج mükafatınıِسِنينحالْم  muhsinlerin 

115) Ve sabret! Çünkü Allah muhsinlerin mükafatını zayi 
etmez. 

 Sizden ن قَبِلكُم ِمnesillerden  كَان ِمن الْقُروِن?değil miydi فَلَولَا
öncekiلُواُأو  fazilet sahibiٍةِقيب  kişiler bulunmalı 
نونْهيengelleyecekاِدالْفَس نع fesadıِضِفي الَْأر  yeryüzündeِإلَّا  

dışındaقَِليلًا pek azıنَايَأنْج نِمم  kurtardığımızdanمِمنْه   
onlardanعاتَّبو  peşine düştülerواظَلَم الَِّذين  Zulmedenler ise ام 

 Onlar zaten idi  وكَانُواiçinde  ِفيِهbulundukları refahın ُأتِْرفُوا
ِرِمينجم günahkârlar 

116)Sizden önceki nesillerden onlardan kurtardığımızdan 
pek azı dışında yeryüzünde fesadı engelleyecek fazilet 
sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? Zulmedenler ise, 
içinde bulundukları refahın peşine düştüler. Onlar zaten 
günahkârlar idi. 

و Veام  değildiكبر كَان  senin Rabbinِلكهِلي  helak edecek 
 ıslah eden ِلحون مصhalkı  وَأهلُهاzulüm ile  ِبظُلٍْمo ülkeleri الْقُرى

kimseler iken 
117) Ve halkı, ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o 
ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فَلَا تَكُن Artık sakın olmaٍةيِفي ِمر  kuşkudaاِمم  şeyler 

konusundaدبعي  ibadet etmekte olduklarıُؤلَاِءه  onlarınام  
idiyselerوندبعي  ibadet ediyorِإلَّا  ancakاكَم  nasıl دبعي ibadet 
ediyorlarماُؤهآب  atalarıُلقَب ِمن  Daha önceleriو  Ve ِإنَّا 

şüphesiz bizمفُّوهولَم  onlara ödeyecek olanlarızمهنَِصيب  
paylarını onlarınرنقُوٍص  غَيم eksiltmeksizin 

109) Artık onların ibadet etmekte oldukları şeyler 
konusunda, sakın kuşkuda olma. Daha önceleri, ataları 
nasıl ibadet ediyor idiyseler, bunlar da ancak böyle ibadet 
ediyorlar. Ve şüphesiz biz, onların paylarını eksiltmeksizin 
onlara ödeyecek olanlarız. 

لَقَدو Andolsunنَا آتَي biz verdik ىوسم Musa’yaالِْكتَاب  kitabı 
 لَا eğer  لَوVe  وonda  ِفيِهanlaşmazlığa düşüldü فَاخْتُِلفَ

olmasaydıٌةكَِلم  bir sözْقَتبس  geçmişكبر ِمن  Rabbinden 
لَقُِضي hüküm verilmiş olacaktıمنَهيب  aralarındaمِإنَّهو  

Gerçekten onlarلَِفي  içindedirlerشَك  bir tereddütِمنْه  
bundan yanaِريٍبم  kuşku verici 

110) Andolsun biz Musa’ya kitabı verdik, onda 
anlaşmazlığa düşüldü. Ve eğer Rabbinden bir söz geçmiş 
olmasaydı, aralarında hüküm verilmiş olacaktı. Gerçekten 
onlar, bundan yana kuşku verici bir tereddüt içindedirler. 

و Ve ِإن şüphesizاكُل  herbirininمنَّهفِّيوا لَيلَم  onlara tastamam 
ödeyecektirكبر  Rabbinمالَهمَأع  amellerinin karşılığınıِإنَّه  

Çünkü Oلُونمعا يِبم  yaptıklarındanخَِبير  haberdardır 
111) Ve şüphesiz Rabbin, herbirinin amellerinin karşılığını 
onlara tastamam ödeyecektir. Çünkü O, yaptıklarından 
haberdardır. 
(*)Daha önce Hz. Mûsâ'nm Firavun ve adamlarına mucizelerle 
gönderildiği bildirilmişti. Mûsâ Firavun'a karşı verdiği tevhid 
mücadelesinden sonra İsrâiloğullan'nı Mısır'dan çıkarıp Sînâ 
yarımadasındaki Tîh çölüne getirmeyi başardı. Burada Sînâ dağında 
kendisine Tevrat adındaki ilâhî kitap vahyedildi. İşte âyette Musa'ya 
verildiği bildirilen kitap budur. Ancak Hz. Musa'nın ümmeti onun 
Firavun'a karşı verdiği mücadeleyi ve gösterdiği mucizeleri bilmelerine 
rağmen bu kutsal kitabı anlama ve uygulama hakkında ihtilâfa düştüler. 
Kitabın bazı hükümlerini gizleyenler, onu istedikleri yönde 
yorumlayanlar, kendi fikirlerini kutsal kitabın içine katarak bunun Allah 
tarafından gönderilmiş olduğunu ileri sürenler oldu. "Daha önce verilmiş 
söz"den maksat, Allah'ın, kitap hakkında ihtilâfa düşenleri hemen 
cezalandırmayıp belirlenen zaman gelinceye kadar bekleyeceğine  veya 
kıyamet gününe kadar onlara mühlet vereceğine dair sözüdür 

تَِقمفَاس Artık sen de dosdoğru olاكَم  gibiَتُأِمر  
emrolunduğunنمو  deتَاب  tevbe edenlerكعم  
beraberindekiو  Ve الَا تَطْغَو aşırı gitmeyinِإنَّه  Şüphesiz O اِبم 

لُونمتَع yaptıklarınızıِصيرب  görendir 
112) Artık sen de beraberindeki tevbe edenler de 
emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ve aşırı gitmeyin. 
Şüphesiz O, yaptıklarınızı görendir. 

و Veكَنُوالَا تَر  meyletmeyinواظَلَم ِإلَى الَِّذين  bir de 
zulmedenlereكُمسفَتَم  yoksa size dokunurَّالن ار ateşو  Veام  

yokturلَكُم  sizinوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah’tanاءِليَأو ِمن  veliniz 
ثُم sonraونرلَا تُنص  yardım göremezsiniz 

113) Ve bir de zulmedenlere meyletmeyin, yoksa size ateş 
dokunur. Ve sizin Allah’tan başka veliniz yoktur, sonra 
yardım göremezsiniz. 
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و Ve واانتَِظر gözleyip durunِإنَّا  gerçekten biz deوننتَِظرم  
gözleyip duruyoruz 

122) “Ve gözleyip durun, gerçekten biz de gözleyip 
duruyoruz.” 

و Veِللَِّه  Allah’ındırبغَي  gaybıاِتاومالس  göklerinو  ve ِضالَْأر 
yerinِهِإلَيو  O’naعجري  döndürülürرالَْأم  işlerكُلُّه  bütünهدبفَاع  

öyleyse O’na ibadet etو  ve كَّْلتَو tevekkül etِهلَيع  O’naامو  
değildirكبر  Rabbinِبغَاِفٍل  asla gafilلُونما تَعمع  

yaptıklarınızdan 
123) Ve göklerin ve yerin gaybı Allah’ındır, bütün işler O’na 
döndürülür; öyleyse O’na ibadet et ve O’na tevekkül et. 
Rabbin yaptıklarınızdan asla gafil değildir. 
 

12 YUSUF SURESİ  
Kur'ân-ı Kerim'in 12. sûresi. 111 âyet, 1706 kelime, 7166 
harftir. Sûre, Mekke döneminin sonlarında, Kureyş'in Hz. 
Peygamber'i öldürme, sürgün etme veya hapsetmeyi 
planladığı bir dönemde nâzil oldu. Müşrikler, yahudi 
bilginlerinden öğrendikleri üzere, Hz. Muhammed'e, 
"Madem ki Allah sana her şeyi öğretiyor, o halde bize 
haber ver; İsrailoğulları niçin Mısır'a gidip yerleştiler?" diye, 
bir soru sordular. Onların düşüncesine göre Muhammed 
(a.'s) bu soru karşısında sıkışıp kalacak, doğru dürüst cevap 
veremeyecekti. İşte Yûsuf sûresi bu olay üzerine nazil oldu. 
Adını, başından sonuna kadar Hz. Yûsuf'un kıssasını konu 
aldığı için onun adından almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 Kitab’ın  الِْكتَاِبayetleridir آياتBunlarُ  ِتلْكRa  رLam  لElif ا
 apaçık الْمِبيِن

1) Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık Kitab’ın ayetleridir. 
 bir Kur’an olarak  قُرآنًاonu indirdik  َأنزلْنَاهGerçekten biz ِإنَّا

 akıl  تَعِقلُونerdirirsiniz diye  لَعلَّكُمArapça عرِبيا
2) Gerçekten biz, akıl erdirirsiniz diye, onu Arapça bir 
Kur’an olarak indirdik. 

ننَح Bizنَقُص  anlatacağızكلَيع  sana نسَأح en güzelِصالْقَص  
kıssayıنَايحا َأوِبم  vahyetmekleكِإلَي  sanaذَاه  buآنالْقُر  Kur’an’ı 

و Ve ِإن oysaَكُنت  senِلِهقَب ِمن  daha önceالْغَاِفِلين لَِمن  bundan 
haberi olmayanlardandın 

3) Biz sana bu Kur’an’ı vahyetmekle en güzel kıssayı sana 
anlatacağız. Ve oysa sen, daha önce, bundan haberi 
olmayanlardandın. 

 Ey  ياَأبِتbabasına  ِلَأِبيِهYusuf  يوسفdemiştiُ  قَاَلHani ِإذْ
babacığımِإنِّي  gerçekten benُتَأير  gördümدَأح  birشَرع  on 

 Gördüm ki  رَأيتُهمayı الْقَمرve   وgüneşi  والشَّمسyıldız كَوكَبا
onlar ِلي bana اِجِدينس secde ediyorlardı 

4) Hani Yusuf babasına: “Ey babacığım, gerçekten ben on 
bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana 
secde ediyorlardı.” demişti. 
Yûsuf, babası Yakub, babası İshak, babası İbrahim aleyhisselâm. 
Görüldüğü gibi Yûsuf, Hz. İbrahim'in dördüncü kuşaktan torunudur. 
Ya'kub ile eşi Rahîl'den dünyaya gelmiştir. Resûlullah buyurmuşlardır ki: 
"İnsanların en şereflisi, Allah'ın peygamberi Yûsuf tur; o, Allah'ın 
peygamberinin oğludur; o da Allah'ın peygamberinin oğludur; o da 
Allah'ın dostunun (halîl) oğludur."341 
 
 
 
 
 
 

 ِلِفنيتخالُونَ مزلَا يةً واِحدةً وأُم اسلَ النعلَج كباَء رش لَوو
)118 ( كبةُ ركَِلم تمتو ملَقَهخ ِلذَِلكو كبر ِحمر نِإلَّا م

اِس أَجالنِة والِْجن ِمن منهلَأَنَّ جلَأَم ِعني119(م ( قُصا نكُلو
علَيك ِمن أَنباِء الرسِل ما نثَبت ِبِه فُؤادك وجاَءك ِفي هِذِه 

 ِمِننيؤى ِللْمِذكْرِعظَةٌ وومو قونَ ) 120(الْحِمنؤلَا ي قُلْ ِللَِّذينو
 وانتِظروا ِإنا منتِظرونَ )121(اعملُوا علَى مكَانِتكُم ِإنا عاِملُونَ 

)122 ( كُلُّه رالْأَم عجرِه يِإلَيِض والْأَراِت واومالس بِللَِّه غَيو
 )123(فَاعبده وتوكَّلْ علَيِه وما ربك ِبغاِفٍل عما تعملُونَ 

  )12(سورة يوسف 
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم

ِإنا أَنزلْناه قُرآنا عرِبيا ) 1(الر ِتلْك آيات الِْكتاِب الْمِبِني 
نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصِص ِبما ) 2(لَعلَّكُم تعِقلُونَ 

 اِفِلنيالْغ ِلِه لَِمنقَب ِمن ِإنْ كُنتآنَ وذَا الْقُره كا ِإلَينيح3(أَو (
 قَالَ يوسف ِلأَِبيِه ياأَبِت ِإني رأَيت أَحد عشر كَوكَبا ِإذْ

 اِجِدينِلي س مهتأَير رالْقَمو سمالش4(و(  
و Veلَو  eğerشَاء  dileseydiكبر  elbette Rabbinَلعلَج  kılardı 

النَّاس insanlarıًةُأم  ümmetًةاِحدو  tek bir و Veالُونزلَا ي  onlarsa 
hâlâ içerisindedirlerخْتَِلِفينم  anlaşmazlık 

118) Ve eğer Rabbin dileseydi, insanları elbette tek bir 
ümmet kılardı. Ve onlarsa hâlâ anlaşmazlık içerisindedirler. 

  ِلذَِلكVe  وRabbinin ربكrahmet   رِحمettikleri  منmüstesna ِإلَّا
zaten bunun içinمخَلَقَه  onları yaratmıştırْتتَمو  Böylece 

tümüyle gerçekleşmiştirُةكَِلم  sözü deكبر  Rabbininلََأنلََأم   
Kuşkusuz نَّمهج cehennemiالِْجنَِّة ِمن  cinlerdenو  ve النَّاِس 
insanlardanِعينمَأج  tümüyle dolduracağım 

119) Rabbinin rahmet ettikleri müstesna. Ve zaten onları 
bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin: “Kuşkusuz, 
cehennemi cinlerden ve insanlardan, tümüyle 
dolduracağım” sözü de tümüyle gerçekleşmiştir. 

و Veا نَقُصكُل  doğru haberler aktarıyoruzكلَيع  sanaاِءَأنْب ِمن  
haberlerindenِلسالر  Resullerinُتا نُثَبم  sağlamlaştıracak ِبِه 

onunlaكفَُؤاد  kalbini كاءجو gelmiştirِذِهِفي ه  Bunda da sana 
  ِللْمْؤِمِنينbir öğüt ِذكْرى ve وbir uyarı   وموِعظَةhakٌ الْحقُّ

mü’minlere de 
120) Ve sana Resullerin haberlerinden –onunla kalbini 
sağlamlaştıracak- doğru haberler aktarıyoruz. Bunda da 
sana hak, mü’minlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. 

و Veقُْل  de kiِللَِّذين  etmeyenlereْؤِمنُونلَا ي  iman لُواماع yapın 
 yapacağız  عاِملُونbiz de  ِإنَّاElinizden  مكَانَِتكُمgeleni ىعلَ

121) Ve iman etmeyenlere de ki: “Elinizden geleni yapın; 
biz de yapacağız.” 
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ا ِإنَّ قَالَ يدكَي وا لَكِكيدفَي ِتكولَى ِإخع اكيؤر صقْصلَا ت يناب
 ِبنيم وداِن عطَانَ ِللِْإنسي5(الش(  كبر ِبيكتجي كَذَِلكو

ويعلِّمك ِمن تأِْويِل الْأَحاِديِث ويِتم ِنعمته علَيك وعلَى آِل 
كَم قُوبعِإنَّ ي اقحِإسو اِهيمرلُ ِإبقَب ِمن كيولَى أَبا عهما أَت

 ِكيمح ِليمع كب6(ر ( اتِتِه آيوِإخو فوسكَانَ ِفي ي لَقَد
 اِئِلنيا ) 7(ِللسا ِمنِإلَى أَِبين بأَح وهأَخو فوسِإذْ قَالُوا لَي

ةٌ ِإنَّ أَببصع نحنِبٍني ولَاٍل ما لَِفي ض8(ان ( أَو فوسلُوا ياقْت
اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُم وجه أَِبيكُم وتكُونوا ِمن بعِدِه قَوما 

 اِلِحنيِة ) 9(صابِفي غَي أَلْقُوهو فوسلُوا يقْتلَا ت مهقَالَ قَاِئلٌ ِمن
قَالُوا ياأَبانا ) 10(سيارِة ِإنْ كُنتم فَاِعِلني الْجب يلْتِقطْه بعض ال

أَرِسلْه معنا ) 11(ما لَك لَا تأْمنا علَى يوسف وِإنا لَه لَناِصحونَ 
قَالَ ِإني لَيحزنِني أَنْ ) 12(غَدا يرتع ويلْعب وِإنا لَه لَحاِفظُونَ 

) 13(وأَخاف أَنْ يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنه غَاِفلُونَ تذْهبوا ِبِه 
  )14(قَالُوا لَِئن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ ِإنا ِإذًا لَخاِسرونَ 

 لَا sana ne oluyor da  ما لَكEy babamız  ياَأبانَاDediler ki قَالُوا
  وِإنَّاYusuf  يوسفhakkındaَ  علَى?bize güvenmiyorsun تَْأمنَّا

Oysa gerçekte bizلَه  onunونلَنَاِصح  iyiliğini isteyenleriz 
11) Dediler ki: “Ey babamız, sana ne oluyor da Yusuf 
hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa gerçekte biz, onun 
iyiliğini isteyenleriz.”  

ِسلْهَأر Sen onu gönder deنَاعم  bizimleاغَد  gönlünceتَعري  
gezsinو  veبلْعي  oynasınو  Veِإنَّا  biz لَه onuاِفظُونلَح  

mutlaka koruruz 
12)Sen onu bizimle gönder de gönlünce gezsin ve oynasın. 
Ve biz onu mutlaka koruruz. 

  َأن تَذْهبواüzer يحزنُِني لgerçekten beniَ  ِإنِّيDedi ki قَاَل
götürmenizِبِه  Sizin onuو  ve َُأخَاف korkuyorumْأكُلَهي َأن  onu 
yemesindenالذِّْئب  kurdunَأنْتُمو  sizنْهع  ondanغَاِفلُون  habersiz 

iken 
13) Dedi ki: “Sizin onu götürmeniz gerçekten beni üzer ve 
siz ondan habersiz iken onu kurdun yemesinden 
korkuyorum.” 

 kurt  الذِّْئبonu yerse  َأكَلَهAndolsun ki  لَِئنDediler ki قَالُوا
ننَحو bizٌةبصع  güçlü bir topluluk ikenِإنَّا  doğrusu biz ِإذًا 

ونلَخَاِسر zarara uğrayanlar oluruz 
14) Dediler ki: “Andolsun ki, biz güçlü bir topluluk iken 
onu kurt yerse, doğrusu biz zarara uğrayanlar oluruz.” 
(*)"Niçin Yûsuf hakkında bize güvenmiyorsun?" şeklindeki sorulardan 
anlaşılıyor ki kardeşleri daha önce de Yûsuf'un kendileriyle beraber kıra 
çıkmasını istemişler fakat, babaları bu konuda onlara güvenmediği için 
buna izin vermemişti. Yakub aleyhisselâm aslında oğullarına güvenmediği 
halde, bunu hissetirmeme nezaketini göstermiş, gerekçe olarak, onlar 
farkında olmadan Yûsuf’u kurtların yiyebileceğinden korktuğunu ifade 
etmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 

  رْؤياكanlatma  لَا تَقْصصEy yavrum  يابنَيDemişti ki قَاَل
rüyanıِتكلَى ِإخْوع  kardeşlerineواِكيدفَي  yoksa kurarlarلَك  sana 

 bir  عدوinsanın  ِللِْإنساِنşeytan  الشَّيطَانÇünkü  ِإنbir tuzak كَيدا
düşmanıdırِبينم  apaçık 

5) Demişti ki: “Ey yavrum, rüyanı375 kardeşlerine anlatma, 
yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık 
bir düşmanıdır.” 

و Veكَذَِلك  böyleceتَِبيكجي  seni beğenip seçecekكبر  Rabbin 
كلِّمعيو sana bilgi öğretecekتَْأِويِل ِمن  yorumuna dairاِديِثالَْأح  

rüyaو  ve ِتمي tamamlayacaktırتَهمِنع  nimetiniكلَيع  senin 
üzerindeki لَى آِلعو ailesininقُوبعي  Yakupاكَم  gibiاهَأتَم  

tamamladığıكيولَى َأبع  atalarınُلقَب ِمن  daha önceاِهيمرِإب  
İbrahimو  ve َاقحِإس İshak’aِإن  Şüphesiz kiكبر  Rabbinِليمع  
Alîm’dirِكيمح  Hakîm’dir 

6) “Ve Rabbin seni böylece beğenip seçecek, sana rüya 
yorumuna dair bilgi öğretecek ve daha önce ataların 
İbrahim ve İshak’a tamamladığı gibi senin ve Yakup 
ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki 
Rabbin Alîm’dir, Hakîm’dir.”  
(*)Yüce Allah, Hz. Yûsuf'u peygamber olarak seçtikten sonra ona 
hadiselerin yorumunu öğretecekti. Âyette geçen ehâdîs kelimesi, "sözler" 
anlamına geldiği kadar, "hâdiseler" yani sosyal olaylar manasına da 
gelmektedir. "Söz ve haberlerin yorumu" denirken, "istikbalde görülecek 
rüyaların yorumu" kendisine öğretilecek demektir. 

لَقَد Andolsunكَان  vardırَفوسِفي ي  Yusufو  ve ِتِهِإخْو 
kardeşlerindeٌاتآي  ayetlerاِئِلينِللس  soranlar için 

7) Andolsun, Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler 
vardır. 

 onlar َأخُوهile   وYusuf  لَيوسفşöyle demişlerdiُ  قَالُواHani ِإذْ
kardeşiبَأح  bizden sevgilidirِإلَى َأِبينَا  babamızınِمنَّا  

nezdindeو  Veننَح  bizٌةبصع  güçlü bir topluluk olduğumuz 
haldeِإن  Gerçektenانَاَأب  babamızلَِفي  içindedirلَاٍلض  bir 

şaşkınlıkِبيٍنم  açıkça 
8)Hani onlar şöyle demişlerdi: “Ve biz, güçlü bir topluluk 
olduğumuz halde, babamızın nezdinde Yusuf ile kardeşi 
bizden daha sevgilidir. Gerçekten babamız, açıkça bir 
şaşkınlık içindedir.” 

 onu  هatıverin  اطْرحوYahut  َأوYusuf’u  ا يوسفöldürünَ اقْتُلُو
 sizi sevsin  وجهyalnız size  لَكُمyönelsin يخُْل bir yere َأرضا
َأِبيكُم Babanızتَكُونُواو  olursunuzِدِهعب ِمن  bundan sonra da 
 salih  صاِلِحينbir topluluk قَوما

9) “Yusuf’u öldürün. Yahut onu bir yere atıverin. Babanız 
yalnız size yönelsin, sizi sevsin, bundan sonra da salih bir 
topluluk olursunuz.”  

 öldürmeyin  لَا تَقْتُلُواİçlerinden  ِمنْهمbir sözcü  قَاِئٌلdedi ki قَاَل
  الْجبkuyunun  ِفي غَيابِةonu bırakın da  وَألْقُوهYusuf’u يوسفَ

dibine لْتَِقطْهي onu alsınضعب  kafilesinden biriِةاريالس  yolcu 
ِإن Eğerكُنتُم  isenizفَاِعِلين  yapacak 

10)İçlerinden bir sözcü dedi ki: “Yusuf’u öldürmeyin. Eğer 
yapacak iseniz, onu kuyunun dibine bırakın da yolcu 
kafilesinden biri onu alsın.”  
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و Veوااءج  getirdilerلَىع  üstüneقَِميِصِه  gömleğiniٍمِبد  kanlı 
 sizi  لَكُمaldatmış  سولَتHayırْ  بْلDedi ki  قَاَلyalancıktan كَِذٍب
كُمَأنفُس Nefsinizارَأم  bir işe sürüklemişربفَص  Artık bana 

düşen bir sabırdırِميٌلج  güzelاللَّهو  Allah’tırانتَعسالْم  yardım 
istenecek olanلَىع  karşıام  Sizin buتَِصفُون  uydurduklarınıza 

18) Ve üstüne yalancıktan kanlı gömleğini getirdiler. Dedi 
ki: “Hayır! Nefsiniz sizi aldatmış, bir işe sürüklemiş. Artık 
bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu uydurduklarınıza 
karşı yardım istenecek olan Allah’tır.”   

 gönderdiler  فََأرسلُواBir yolcu-kafilesi  سيارةgeldiٌ وجاءتْ
مهاِردو sucularınıلَىفََأد  sarkıttıهلْود  O da kovasınıقَاَل  dedi 
 Onu  وَأسروهbir çocuk لَام غBuُ  هذَاHey müjde يابشْرى

sakladılarًةاعِبض  bir ticaret malı gibiاللَّهو  Oysa Allahِليمع  
bilendiاِبم  olduklarınıلُونمعي  yapmakta 

19) Bir yolcu-kafilesi geldi, sucularını gönderdiler. O da 
kovasını sarkıttı. “Hey müjde... Bu bir çocuk.” dedi. Onu 
bir ticaret malı gibi sakladılar. Oysa Allah, yapmakta 
olduklarını bilendi. 

و Veهوشَر  onu sattılarٍنِبثَم  bir fiyataخٍْسب  düşükاِهمرد  
dirhemeٍةوددعم  sayısı belliو  Veكَانُوا  pekِفيِه  Onuاِهِدينالز ِمن  

önemsemediler 
20) Ve onu düşük bir fiyata, sayısı belli dirheme sattılar. Ve 
onu pek önemsemediler. 

و Ve قَاَل dediالَِّذي  alanاهاشْتَر  onu satın رِمص ِمن Mısırlı 
 Belki  عسىiyi bak  مثْواهBuna kıymet ver  َأكِْرِميeşine ِلامرَأِتِه

 onu ediniriz  نَتَِّخذَهYahut  َأوbize faydası dokunur َأن ينفَعنَا
  ِليوسفimkân hazırladıkَ  مكَّنَّاİşte biz böylece  وكَذَِلكevlat ولَدا

Yusuf’aِضِفي الَْأر  o yerdeو  ve هلِّمِلنُع ona öğrettikتَْأِويِل ِمن  
yorumunuاِديِثالَْأح  rüyaاللَّهو  Allahغَاِلب  galipلَىع  olandır 

 لَا insanların  النَّاِسçoğu  َأكْثَرancak  لَِكنve  وemrinde َأمِرِه
ونلَمعي bilmezler 

21) Ve onu satın alan Mısırlı eşine: “Buna kıymet ver, iyi 
bak. Belki bize faydası dokunur. Yahut onu evlat ediniriz” 
dedi. İşte biz böylece Yusuf’a o yerde imkân hazırladık ve 
ona rüya yorumunu öğrettik. Allah, emrinde galip olandır ve 
ancak insanların çoğu bilmezler. 
(*)Bazı kaynaklarda onu satın alan şahsın, Mısır kralının maliye nâzın veya 
Mısır (Menfıs) şehrinin valisi ve polis teşkilâtının müdürü Potifar olduğu 
bildirilmektedir. Kur'an bu zatı ismiyle değil, "el-azîz" unvanıyla anar. 
Aziz'in karısının adı Zelîha veya Züleyha'dır. Yahudiler ona Raîl derler. 

و Ve الَم ne zamankiَلَغب  eriştiهَأشُد  erginlik çağınaنَاهآتَي  
kendisine verdikاكْمح  hükümو  ve اِعلْم ilimكَذَِلكو  İşte böyle 

 muhsinleri  الْمحِسِنينbiz ödüllendiririz نَجِزي
22) Ve ne zamanki erginlik çağına erişti, kendisine hüküm 
ve ilim verdik. İşte biz, muhsinleri böyle ödüllendiririz. 
(*)İktidarı vereceğimiz kimseler ona layık olan bilgi ve güzel davranışlara 
sahip olmalıdır. Muhsin denen, işini yerli yerinde yapan, iyi davranan 
insanlara siyâsî erk teslim edilebilir. Muhsin adam, hem bilir hem bildiğini 
uygular hem de ahlâka uygun hareket eder, yaptığı işlerde Allah'ın 
gözetiminde olduğunu bildiği için hatadan uzak durmaya çalışır. İşte Hz. 
Yûsuf ilâhî öğretim ve eğitimden geçerken bu nitelikleri kazanmıştı. 
Yakûb ailesinden kardeşleri kıskandıkları için kuyuya atılan Hz. Yûsuf, 
Mısır ülkesinde peygamberliğe ve devletin üst kademelerine 
yükseltilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا ذَها فَلَمنيحأَوو بِة الْجابِفي غَي لُوهعجوا أَنْ يعمأَجوا ِبِه وب
وجاُءوا أَباهم ) 15(ِإلَيِه لَتنبئَنهم ِبأَمِرِهم هذَا وهم لَا يشعرونَ 

وسف قَالُوا ياأَبانا ِإنا ذَهبنا نستِبق وتركْنا ي) 16(ِعشاًء يبكُونَ 
 اِدِقنيا صكُن لَوا وِمٍن لَنؤِبم تا أَنمو الذِّئْب ا فَأَكَلَهاِعنتم دِعن

)17 ( لَكُم لَتولْ سٍم كَِذٍب قَالَ بلَى قَِميِصِه ِبداُءوا عجو
أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جِميلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى ما تِصفُونَ 

وجاَءت سيارةٌ فَأَرسلُوا واِردهم فَأَدلَى دلْوه قَالَ ) 18(
يابشرى هذَا غُلَام وأَسروه ِبضاعةً واللَّه عِليم ِبما يعملُونَ 

)19 ( وا ِفيِه ِمنكَانٍة ووددعم اِهمرٍس دخٍن بِبثَم هورشو
 اِهِدين20(الز( أَِتِه أَكِْرِمي ورِلام رِمص ِمن اهرتقَالَ الَِّذي اش

 فوسا ِليكَّنم كَذَِلكا ولَدو ِخذَهتن ا أَوننفَعى أَنْ يسع اهثْوم
ِفي الْأَرِض وِلنعلِّمه ِمن تأِْويِل الْأَحاِديِث واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه 

ولَما بلَغَ أَشده آتيناه  )21(ر الناِس لَا يعلَمونَ ولَِكن أَكْثَ
 ِسِننيحِزي الْمجن كَذَِلكا وِعلْما وكْم22(ح( 

 َأجمعوا ve  وonu  ِبِهalıp götürdüklerinde  ذَهبواNihayet فَلَما
kararlaştırdıklarındaلُوهعجي َأن  bırakmayıَِة ِفي غابي kuyunun 

بالْج dibineو  Andolsunنَايحَأو  vahyettikِهِإلَي  biz de ona 
مَئنَّهلَتُنَب haber vereceksin diyeِرِهمِبَأم  yaptıklarınıذَاه  buمهو  

kendileriونرشْعلَا ي  farkında değilken 
15) Nihayet onu alıp götürdüklerinde ve kuyunun dibine 
bırakmayı kararlaştırdıklarında, biz de ona: “Andolsun, sen 
onlara kendileri farkında değilken bu yaptıklarını haber 
vereceksin” diye vahyettik. 

و Veوااءج  geldilerماهَأب  babalarınaِعشَاء  akşam üstüكُونبي  
ağlar vaziyette 

16) Ve akşam üstü babalarına ağlar vaziyette geldiler. 

 biz  ذَهبنَاgerçek şu ki  ِإنَّاEy babamız  ياَأبانَاDediler ki قَالُوا
gittikُتَِبقنَس  yarışıyordukكْنَاتَرو  bırakmıştıkَفوسي  Yusuf’u 

daِعنْد  yanındaتَاِعنَام  yiyeceklerimizinفََأكَلَه  Fakat onu yemiş 
الذِّْئب kurtامو  Ne var ki değilsinََأنْت  senْؤِمٍنِبم  inanacakلَنَا  

bizلَوو  bileكُنَّا  bize söylesekاِدِقينص  doğruyu 
17) Dediler ki: “Ey babamız, gerçek şu ki, biz gittik, 
yarışıyorduk. Yusuf’u da yiyeceklerimizin yanında 
bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Ne var ki biz doğruyu 
söylesek bile sen bize inanacak değilsin.” 
(*)İnsan yalandan bile ağlayabiliyor. Hz. Yûsuf’un kardeşlerinin 
gözünden yalanının akıttığı yaşlar vardı. Yalan yaşlan, ağlamaları ile 
babalarını kandırmaya çalışıyorlardı. Babası, kötü niyetli çocuklarının 
sahte ağlamalarla kendisini nasıl kandırmaya çalıştıklarını bize tarihsel bir 
olgu olarak anlatırken, gelecek nesillerde de bunun olacağına dikkat 
çekmektedir. Babalarını kandıran gençlik yetişmiyor mu? Babalarının 
sahip olduğu değerleri bir tarafa atıp şeytanın yolunu seçen gençlik yok 
mu? Bu gençlik bu yola, babalarını kandırarak girip gitmiyorlar mı? 
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 قَالَتو ابوالْأَب غَلَّقَتفِْسِه ون نا عِتهيِفي ب والَِّتي ه هتداورو
 فِْلحلَا ي هِإن ايثْوم نسي أَحبر هاذَ اللَِّه ِإنعقَالَ م لَك تيه

ولَقَد همت ِبِه وهم ِبها لَولَا أَنْ رأَى برهانَ ) 23(الظَّاِلمونَ 
ربِه كَذَِلك ِلنصِرف عنه السوَء والْفَحشاَء ِإنه ِمن ِعباِدنا 

 لَِصنيخا ) 24(الْمأَلْفَيٍر وبد ِمن هقَِميص تقَدو ابقَا الْببتاسو
باِب قَالَت ما جزاُء من أَراد ِبأَهِلك سوًءا ِإلَّا أَنْ سيدها لَدى الْ

 أَِليم ذَابع أَو نجسفِْسي ) 25(ين نِني عتداور قَالَ ِهي
 قَتدٍل فَصقُب ِمن قُد ها ِإنْ كَانَ قَِميصِلهأَه ِمن اِهدش ِهدشو

 الْكَاِذِبني ِمن وه26(و (و تٍر فَكَذَببد ِمن قُد هِإنْ كَانَ قَِميص
 اِدِقنيالص ِمن وه27(و ( هٍر قَالَ ِإنبد ِمن قُد هأَى قَِميصا رفَلَم

 ِظيمع كُندِإنَّ كَي ِدكُنكَي ذَا ) 28(ِمنه نع ِرضأَع فوسي
وقَالَ ِنسوةٌ ) 29(ن الْخاِطِئني واستغِفِري ِلذَنِبِك ِإنِك كُنِت ِم

ِفي الْمِدينِة امرأَةُ الْعِزيِز تراِود فَتاها عن نفِْسِه قَد شغفَها حبا 
  )30(ِإنا لَنراها ِفي ضلَاٍل مِبٍني 

  قُدgömleğinin  قَِميصهgörünce  رَأىNe zamanki فَلَما
yırtıldığınıد ٍر ِمنب arkadanقَاَل  dedi kiِإنَّه  Şüphesiz ki ِمن 

ِدكُنكَي bu sizin hilelerinizdendirِإن  Gerçektenكُندكَي  siz 
kadınların hilesiِظيمع  büyüktür 

28) Ne zamanki gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce 
dedi ki: “Şüphesiz ki bu sizin hilelerinizdendir. Gerçekten 
siz kadınların hilesi büyüktür.” 

  واستَغِْفِريbundan  عن هذَاsen vazgeç  َأعِرضYusuf يوسفُ
bağışlanmasını dileِلذَنِْبِك  Sen de günahınınِإنَِّك  Çünkü sen 

 günahkârlardan  ِمن الْخَاِطِئينoldun كُنِت
29) “Yusuf, sen bundan vazgeç. Sen de günahının 
bağışlanmasını dile. Çünkü sen günahkârlardan oldun.” 

و Ve قَاَل dedilerٌةوِنس  kadınlarِدينَِةِفي الْم  şehirde َُأةرام karısı 
 عنkendi uşağının   فَتَاهاalmak istiyormuş  تُراِودAziz’in الْعِزيِز
 onun bağrına sinmiş  شَغَفَهاÖyle ki قَدnefsinden murad  نَفِْسِه
 içinde  ِفيonu görüyoruz  لَنَراهاBiz gerçekten  ِإنَّاsevgi حبا

 apaçık  مِبيٍنbir şaşkınlık ضلَاٍل
30) Ve şehirde kadınlar: “Aziz’in karısı kendi uşağının 
nefsinden murad almak istiyormuş. Öyle ki sevgi onun 
bağrına sinmiş. Biz onu gerçekten apaçık bir şaşkınlık 
içinde görüyoruz.” dediler. 
(*)Burada dikkat çekici olay şudur: Mısır'ın ileri gelenlerinin hanımları, 
Zelîha'nın zina gibi çirkin bir fiile teşebbüs etmesini kınamış olmasına 
rağmen Zelîha, davet ettiği hanımlar içerisinde ihtiraslarını ve ahlâk dışı 
niyetlerini açıkça ilân etmekten çekinmemiştir. Nitekim ziyafet esnasında, 
kendisine âşık olduğu Yûsuf'u davetlilerin huzuruna çıkararak, böyle 
yakışıklı ve güzel bir köleye âşık olmanın, toplum değerleri açısından, 
kendisi için bir nakısa olmadığını vurgulamak istemiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veتْهداور   ondan istediالَِّتي  almakوه  kadınاِتهيِفي ب  
evinde kalmakta نَفِْسِه نع muratو  ve ْغَلَّقَت sımsıkı kapatarak 

ابوالَْأب kapılarıْقَالَتو  dediَتيه  İsteklerimلَك  senin içindirقَاَل  
Dedi kiَاذعم  sığınırımاللَِّه  Allah’aِإنَّه  Doğrusu oيبر  benim 

efendimdirنسَأح  güzel tutmuşturايثْوم  yerimiِإنَّه  
Gerçektenلَا  eremezlerفِْلحي  kurtuluşaونالظَّاِلم  zalimler 

23) Ve evinde kalmakta olduğu kadın, ondan murat almak 
istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak: “İsteklerim senin 
içindir, gelsene” dedi. Dedi ki: “Allah’a sığınırım. Doğrusu 
o, benim efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçekten 
zalimler kurtuluşa eremezler.” 
(*)Yûsuf'un köle olarak bulunduğu evin hanımı Zelîha ona âşık oldu ve 
onunla birlikte olmak için planlarını hazırladı. Eşinin evde bulunmadığı 
bir sırada bütün kapıları kilitledi ve "haydi gel!" diyerek kendisini ona 
teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi. Ancak kadının aklını başından alan 
bu tutkusuna karşılık Yûsuf, iradesine ve duygularına hakim oldu, 
peygamber namzedine yakışır bir şekilde cevap verdi ve Allah'ın haram 
kıldığı bir şeyi yapmayacağını bildirerek teklifi reddetti.  

لَقَدو Andolsunْتمه  kadın arzulamıştıِبِه  onuمهو  arzulamıştı 
 kesin  برهانgörmeseydi  َأن رَأىeğer  لَولَاo da onu ِبها

kanıtınıِهبر  Rabbininكَذَِلك  böyle yaptıkَِرفِلنَص  giderelim 
diyeْنع ه Ondanوءالس  fenalığıو  ve شَاءالْفَح fuhşuِإنَّه  Çünkü 

oاِدنَاِعب ِمن  kullarımızdandıخْلَِصينالْم  muhlis 
24) Andolsun kadın onu arzulamıştı –eğer Rabbinin kesin 
kanıtını görmeseydi- o da onu arzulamıştı. Ondan fenalığı 
ve fuhşu giderelim diye böyle yaptık. Çünkü o, muhlis 
kullarımızdandı. 

و Ve قَاتَباس ikisi de koştularابالْب  kapıya doğruْتقَدو  Kadın 
çekip yırttıهقَِميص  onun gömleğiniٍربد ِمن  arkadanاَألْفَيو  
karşılaştılarاهديس  kadının efendisiyleىلَد  yanındaْاِب الب 

Kapınınْقَالَت  Kadın dedi kiام  ne olabilir?اءزج  cezası نم 
ادَأر isteyeninِلكِبَأه  Aileneاوءس  kötülükِإلَّا  başkaنجسي َأن  

zindana atılmaktanَأو  veyaذَابع  bir azabtanَأِليم  acı 
25) Ve ikisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun 
gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının yanında kadının 
efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki: “Ailene kötülük 
isteyenin, zindana atılmaktan veya acı bir azabtan başka 
cezası ne olabilir?” 

 عن نَفِْسي murad almak isteyen   راودتِْنيodur  ِهيDedi ki قَاَل
Benden شَِهدو şöyle şahitlik ettiشَاِهد  bir şahid deاِلهَأه ِمن  

Kadının yakınlarındanِإن  Eğerهقَِميص كَان  gömleğiقُد  
yırtılmışsa ٍلقُب ِمن ön taraftan ْقَتدفَص kadın doğruyu 
söylemiştirوهو  kendisi iseالْكَاِذِبين ِمن  yalancılardandır 

26) Dedi ki: “Benden murad almak isteyen odur.” Kadının 
yakınlarından bir şahid de şöyle şahitlik etti: “Eğer gömleği 
ön taraftan yırtılmışsa kadın doğruyu söylemiştir, kendisi 
ise yalancılardandır.” 

و Ve ِإن eğerهقَِميص كَان  gömleğiقُد  yırtılmışsaٍربد ِمن  
arkadanْتفَكَذَب  kadın yalan söylemiştirوهو  kendisi ise ِمن 
اِدِقينالص doğru söyleyenlerdendir 

27) “Ve eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan 
söylemiştir, kendisi ise doğru söyleyenlerdendir.”  
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 daha sevimlidir  َأحبzindan  السجنRabbim  ربDedi ki قَاَل
ِإلَي banaاِمم  şeydenونَِنيعدي  beni kendisine çağırdıklarıِهِإلَي  

bunlarınِْرفِإلَّا تَصو  uzaklaştırmazsanنِّيع  bendenنهدكَي  
Kurdukları düzeniبَأص  eğilim gösterirِهنِإلَي  onlaraَأكُنو  

olurumاِهِلينالْج ِمن  cahillerden 
33) Dedi ki: “Rabbim, zindan bunların beni kendisine 
çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni 
benden uzaklaştırmazsan, onlara eğilim gösterir, 
cahillerden olurum.” 

ابتَجفَاس duasını kabul ettiلَه  onunهبر  Rabbiَفرفَص  
uzaklaştırdıنْهع  kendisindenنهدكَي  Onların hileli 
düzenleriniِإنَّه  Şüphesiz O’durوه  Oِميعالس  Semîِليمالْع  Alîm 

olan 
34) Rabbi, onun duasını kabul etti. Onların hileli 
düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Şüphesiz Semî, Alîm 
olan O’dur, O. 

ثُم Sonraادب  uygun görüldüملَه  onlarca ِدعب ِمن yine deاَأوا رم  
gördükleri haldeاِتالْآي  delilleriنُنَّهجسلَي  onu zindana atmak 

 bir süreye  ِحيٍنkadar حتَّى
35) Sonra delilleri gördükleri halde yine de onu bir süreye 
kadar zindana atmak onlarca uygun görüldü. 

و Veخََلد  girmiştiهعم  onunla birlikteنجالس  zindanaاِنفَتَي  iki 
genç deقَاَل  dediامهدَأح  Onlardan biriِإنِّي  Kuşkusuzاِنيَأر  

ben gördümِصرَأع  sıkıyorkenارخَم  şarapقَاَلو  dediالْآخَر  
Öbürüِإنِّي  Kuşkusuzاِنيَأر  ben de gördümِمُلَأح  taşıyorken 

  تَْأكُُلekmek  خُبزاkendimi başımın  رْأِسيüstünde فَوقَ
yemekteydiرالطَّي  kuş daِمنْه  ondanْئنَانَب  Bize haber verِبتَْأِويِلِه  

bunun yorumundanِإنَّا  Doğrusu bizاكنَر  seni görüyoruz ِمن 
ِسِنينحالْم muhsinlerden 

36) Ve onunla birlikte iki genç de zindana girmişti. 
Onlardan biri: “Kuşkusuz ben kendimi şarap sıkıyorken 
gördüm” dedi. Öbürü: “Kuşkusuz ben de kendimi başımın 
üstünde ekmek taşıyorken gördüm; kuş da ondan 
yemekteydi” dedi. “Bize bunun yorumundan haber ver. 
Doğrusu biz seni muhsinlerden görüyoruz.” 

  تُرزقَاِنِهbir yemek  طَعامSize gelecek olsa  لَا يْأِتيكُماDedi ki قَاَل
rızıklanacağınızِإلَّا  ben mutlakaاْأتُكُمنَب  size haber veririm 

 daha gelmeden  َأن يْأِتيكُماönce قَبَل onun ne olduğunu ِبتَْأِويِلِه
 Rabbimin  ربيbana öğrettiklerindendir  ِمما علَّمِنيBu ذَِلكُما
 لَا bir kavmin  قَوٍمdinini  ِملَّةterkettimَ  تَركْتDoğrusu benُ ِإنِّي

ْؤِمنُوني iman etmeyenِباللَِّه  Allah’aو  ve ِةِبالْآِخر مه ahiretiمه  
kendileriونكَاِفر  inkâr eden 

37) Dedi ki: “Size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa, 
ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu 
haber veririm. Bu, Rabbimin bana öğrettiklerindendir. 
Doğrusu ben Allah’a iman etmeyen ve kendileri ahireti 
inkâr eden bir kavmin dinini terk ettim.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما سِمعت ِبمكِْرِهن أَرسلَت ِإلَيِهن وأَعتدت لَهن متكَأً فَلَ
وآتت كُلَّ واِحدٍة ِمنهن ِسكِّينا وقَالَت اخرج علَيِهن فَلَما 

ِإنْ رأَينه أَكْبرنه وقَطَّعن أَيِديهن وقُلْن حاش ِللَِّه ما هذَا بشرا 
 كَِرمي لَكذَا ِإلَّا م31(ه ( لَقَدِني ِفيِه ونتالَِّذي لُم فَذَِلكُن قَالَت

 ننجسلَي هرا آملْ مفْعي لَم لَِئنو مصعتفِْسِه فَاسن نع هدتاور
 اِغِرينالص كُونَ ِمنلَي32(و (ِإلَي بأَح نجالس با قَالَ رِمم 

 ِمن أَكُنو ِهنِإلَي بأَص نهدي كَينع ِرفصِإلَّا تِه وِني ِإلَيونعدي
 اِهِلني33(الْج ( وه هِإن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجتفَاس

 ِليمالْع ِميعا ) 34(السأَوا رِد معب ِمن ما لَهدب اِت ثُمالْآي
ودخلَ معه السجن فَتياِن قَالَ ) 35(لَيسجننه حتى ِحٍني 

أَحدهما ِإني أَراِني أَعِصر خمرا وقَالَ الْآخر ِإني أَراِني أَحِملُ 
ا نأِْويِلِه ِإنا ِبتئْنبن هِمن رأْكُلُ الطَّيا تزبأِْسي خر قفَو ِمن اكر

 ِسِننيحا ) 36(الْمكُمأْتبقَاِنِه ِإلَّا نزرت اما طَعأِْتيكُمقَالَ لَا ي
ِبتأِْويِلِه قَبلَ أَنْ يأِْتيكُما ذَِلكُما ِمما علَّمِني ربي ِإني تركْت ِملَّةَ 

  )37(اِفرونَ قَوٍم لَا يؤِمنونَ ِباللَِّه وهم ِبالْآِخرِة هم كَ
 o kadınların  ِبمكِْرِهنişitince  سِمعتNe zaman kiْ فَلَما

düzenleriniْلَتسَأر  haber gönderdiِهنِإلَي  kendilerineْتتَدَأعو  
yerler hazırladıتَّكًَأم نلَه  oturup dayanacaklarıو  ve ْآتَت eline 

verdiَّكُل  herٍةاِحدو  birininِسكِّينًا نِمنْه  bıçakو  veْقَالَت  dedi 
جاخْر Çıkِهنلَيع  karşılarınaافَلَم  Böylece onlarنَهَأير  onu 

görünceنَهرَأكْب  büyüttülerنقَطَّعو  kestilerنهِديَأي  elleriniو  ve 
قُلْن dediler kiَاشح  tenzih ederizِللَِّه  Allah’ıام  değildirذَاه  Bu 
 çok  كَِريمbir melektir  ملَكancak  ِإلَّاBu  ِإن هذَاbir beşer بشَرا

şerefli 
31) Ne zaman ki o kadınların düzenlerini işitince, 
kendilerine haber gönderdi, oturup dayanacakları yerler 
hazırladı ve her birinin eline bıçak verdi ve: “Çık 
karşılarına” dedi. Böylece onlar onu görünce (gözlerinden) 
büyüttüler, ellerini kestiler ve dediler ki: “Allah’ı tenzih 
ederiz. Bu, bir beşer değildir. Bu ancak çok şerefli bir 
melektir.” 

 beni ayıpladığınız تُنَِّنيالَِّذي لُمişte budur   فَذَِلكُنDedi ki قَالَتْ
 ondan  راودتُّهandolsun  لَقَدVe  وKendisi dolayısıyla ِفيِه

almak istedimنَفِْسِه نع  ben muradمصتَعفَاس  o ise koruduو  
Veلَِئن  şayetْلفْعي لَم  yapmazsaهرا آمم  kendisine 

emredeceğimiنَنجسلَي  andolsun zindana atılacakو  ve كُونلَي 
olacakاِغِرينالص ِمن  küçük düşürülenlerden 

32) Dedi ki: “Kendisi dolayısıyla beni ayıpladığınız işte 
budur. Ve andolsun ben ondan murad almak istedim, o ise 
korudu. Ve şayet kendisine emredeceğimi yapmazsa, 
andolsun zindana atılacak ve küçük düşürülenlerden 
olacak.” 
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 اِهيمراِئي ِإبِملَّةَ آب تعباتا أَنْ وا كَانَ لَنم قُوبعيو اقحِإسو
نشِرك ِباللَِّه ِمن شيٍء ذَِلك ِمن فَضِل اللَِّه علَينا وعلَى الناِس 

ياصاِحبِي السجِن أَأَرباب ) 39(ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يشكُرونَ 
ما تعبدونَ ِمن دوِنِه ) 39(د الْقَهار متفَرقُونَ خير أَم اللَّه الْواِح

ِإلَّا أَسماًء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه ِبها ِمن سلْطَاٍن 
 مالْقَي ينالد ذَِلك اهوا ِإلَّا ِإيدبعأَلَّا ت رِإلَّا ِللَِّه أَم كْمِإنْ الْح

ياصاِحبِي السجِن أَما ) 40(كْثَر الناِس لَا يعلَمونَ ولَِكن أَ
 رأْكُلُ الطَّيفَت لَبصفَي را الْآخأَما ورمخ هبِقي رسا فَيكُمدأَح

وقَالَ ِللَِّذي ظَن ) 41(ِمن رأِْسِه قُِضي الْأَمر الَِّذي ِفيِه تستفِْتياِن 
 ِمنهما اذْكُرِني ِعند ربك فَأَنساه الشيطَانُ ِذكْر ربِه أَنه ناٍج

 ِسِنني عِن ِبضج42(فَلَِبثَ ِفي الس ( عبى سي أَرِإن ِلكقَالَ الْمو
 رأُخٍر وضلَاٍت خبنس عبسو افِعج عبس نأْكُلُهاٍن ياٍت ِسمقَرب

أَيها الْملَأُ أَفْتوِني ِفي رؤياي ِإنْ كُنتم ِللرؤيا تعبرونَ ياِبساٍت يا
)43(  
و Ve قَاَل ِللَِّذي ظَن sandığıَأنَّه  kişiyeنَاٍج  kurtulacağınıامِمنْه  

ikisindenِنياذْكُر  Beni anِعنْد  yanındaكبر  efendininاهفََأنس  
Fakat ona kendisini unutturduطَانالشَّي  şeytanِذكْر  anmasını 

  ِفي السجِنBu yüzden kaldı  فَلَِبثefendisinin yanındaَ ربِه
zindandaعِبض  daha niceِسِنين  yıllar 

42) Ve ikisinden kurtulacağını sandığı kişiye dedi ki: “Beni 
efendinin yanında an.” Fakat şeytan ona kendisini 
efendisinin yanında anmasını unutturdu. Bu yüzden daha 
nice yıllar zindanda kaldı. 

و Ve قَاَل dedi kiِلكالْم  hükümdarىِإنِّي َأر  görüyorumعبس  
Yediاٍتقَرب  ineğinاٍنِسم  semizنْأكُلُهي  yediğiniعبس  yediٌافِعج  
zayıfعبسو  yediلَاٍتنْبس  başakٍرخُض  yeşilو  ve ُأخَر diğerleri ise 
 benim  َأفْتُوِنيileri gelenler  الْملَُأEy  ياَأيهاkupkuru ياِبساٍت

çözüverinايْؤيِفي ر  bu rüyamıكُنتُم ِإن  biliyorsanızاْؤيِللر  rüya 
ونربتَع yorumunu 

43) Ve hükümdar dedi ki: “Yedi zayıf ineğin, yedi semiz 
yediğini, yedi yeşil başak ve diğerleri ise kupkuru 
görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumunu 
biliyorsanız benim bu rüyamı çözüverin.” 
(*)Cenâb-ı Hak yüce sünnetiyle, eşsiz hikmetiyle Yusuf Peygamberi 
zindandan kurtarmayı ve onu temize çıkarıp lâyık olduğu yere oturtmayı 
murat etti. Onun için sebepleri harekete geçirip kolaylaştırdı. Yusuf ile 
birlikte zindana atılan iki gencin rüyalarını yorumlaması o sebeplerden biri 
idi. Gömleğinin arkadan yırtılmış olması bir diğer sebep olarak 
gerçekleşmişti. Zindanda iyice olgunlaşıp geniş tefekkür ve tecrübe sahibi 
olduktan sonra, devletin en üst kademesinde görevli kişilerin evinde ve 
hizmetinde bulunmak suretiyle Mısır halkının ihtiyaçlarını, idare edilme 
yöntemlerini, âdet ve geleneklerini, psikolojik yapılarını yakından 
öğrenerek olgun bir idareci vasıflarını da daha önce kazanmış 
bulunuyordu. Bu da sebeplerin bir diğer halkasını oluşturuyordu. Çektiği 
çileli hayat ise, onu insanlara karşı daha çok merhametli ve şefkatli bir 
düzeye getirmiş, Mısır'da devlet çarkının işleyişini yakından izleme fırsatını 
bularak ağırlığını her yerde hissetirecek yeteneklerini iyice geliştirmişti. 
Son olarak hükümdarın gördüğü rüya ve ev hanımının gerçeği itiraf 
etmesi, sebepler zincirini tamamlamış, Yusuf Peygamber için ikbal günleri 
başlamıştır 
 
 
 
 

و Ve ُتعاتَّب uydumَِملَّة  dinineاِئيآب  atalarımاِهيمرِإب  İbrahim 
  كَانşey değildir  ماYakub’un يعقُوبve   وİshak وِإسحاقَ
olacak لَنَا bizim içinنُشِْرك َأن  şirk koşmamızاللَِّه ِب Allah’a ِمن 

 Allah’ın  اللَِّهbir lütfudur  ِمن فَضِلBu  ذَِلكhiçbir şeyle شَيٍء
  النَّاِسçoğu  َأكْثَرFakat  ولَِكنinsanlara علَى النَّاِس ve  وbize علَينَا

insanlarınونشْكُرلَا ي  şükretmezler 
38) “Ve atalarım İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine 
uydum. Allah’a hiçbir şeyle şirk koşmamız bizim için 
olacak şey değildir. Bu, bize ve insanlara Allah’ın bir 
lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.” 

 Rabler mi  َأَأربابzindan  السجِنarkadaşlarım صاِحبِي Ey يا
قُونتَفَرم birbirinden ayrıرخَي  daha hayırlıdırَأم  yoksaاللَّه  

Allah mı?اِحدالْو  bir tekارالْقَه  kahhar olan 
39) “Ey zindan arkadaşlarım, birbirinden ayrı Rabler mi 
daha hayırlıdır, yoksa Kahhar olan bir tek Allah mı?” 

 ِإلَّا Sizin O’ndan  ِمن دوِنِهibadet ettikleriniz  تَعبدونdeğildir ما
başkasıاءمَأس  adlandırdığıاوهتُميمس  birtakım isimlerdenَأنْتُم  

kendinizinو  ve اُؤكُمآب babalarınızınَلا َأنزم  indirmemiştirاللَّه  
Allahاِبه  bunlara dairلْطَاٍنس ِمن  hiçbir delilالْح ِإن كْم Hüküm 

 etmemenizi   َألَّاemretmiştir  َأمرAllah’ındır  ِللَِّهyalnızca ِإلَّا
 işte budur  ذَِلكO kendisinden  ِإياهbaşkasına ِإلَّا ibadet تَعبدوا
ينالد dinمالْقَي  Dosdoğruلَِكنو  Fakatَأكْثَر  çoğuالنَّاِس  

insanlarınلَمعلَا ي ون bilmezler 
40) “Sizin O’ndan başka ibadet ettikleriniz, kendinizin ve 
babalarınızın adlandırdığı birtakım isimlerden başkası 
değildir. Allah bunlara dair hiçbir delil indirmemiştir. 
Hüküm, yalnızca Allah’ındır. O, kendisinden başkasına 
ibadet etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. 
Fakat insanların çoğu bilmezler.”  

 ikinizden  َأما َأحدكُماzindan  السجِنarkadaşlarım  صاِحبِيEy يا
biriِقيسفَي  sunacakهبر  efendisineارخَم  şarapو  veاَأم  ise 
الْآخَر diğeriلَبصفَي  asılacakفَتَْأكُُل  yiyecekرالطَّي  kuşْأِسِهر ِمن  

onun başındanقُِضي  fetva olup bitmiştirرالَْأم  işالَِّذي ِفيِه  
olduğunuzاِنتَفِْتيتَس  İşte hakkında istemekte 

41) “Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine 
şarap sunacak, ve diğeri ise asılacak, kuş onun başından 
yiyecek. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz iş olup 
bitmiştir.” 
(*)Hz. Yusuf (a.s) bir bakıma ümidini kurtulacağını söylediği delikanlıya 
bağlamak ve O'na: "Beni efendinin yanında an," demekle gaflete 
düşmüştür. Gerçek mevlasıni, kendisini öldürülmekten, kuyunun karanlık 
dibinden ve kadınların baştan çıkarıcı düzenlerinden kurtaran dostunu 
unutmuştur. Bu da yedi yıl daha zindanda kalmasına neden olmuştur. 
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ثُم Sonraْأِتيي  gelecektirِدعب ِمن  ardındanذَِلك  bununعبس  yedi 
ادِشد zorluْأكُلْني  yiyipنلَه تُمما قَدم  daha önce biriktirdiğiniziِإلَّا  

dışındaقَِليلًا  az bir miktarِصنُونا تُحِمم  sakladığınız 
48) “Sonra bunun (yedi yılın) ardından zorlu yedi (yıl) 
gelecektir, sakladığınız az bir miktar dışında, daha önce 
biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir.”  

ثُم Sonraْأِتيي  gelecek kiِدعب ِمن  ardından daذَِلك  bununع ام 
bir yılِفيِه  ondaُغَاثي  yağmura kavuşturulacakالنَّاس  insanlar 

و ve ِفيِه ondaونِصرعي  sıkacaklar 
49) “Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki, insanlar 
onda yağmura kavuşturulacak ve onda (bol meyve) 
sıkacaklar.” 

و Ve قَاَل dedi kiالْم ِلك hükümdarاْئتُوِني  bana getirinِبِه  Onu 
  ارِجعdedi ki  قَاَلelçi  الرسوُلgelince  جاءهBunun üzerine فَلَما

dön deكبِإلَى ر  Efendineَألْهفَاس  diye sorام  neاُلب  olduِةوالنِّس  
kadınlaraاللَّاِتي  نقَطَّع kesenنهِديَأي  elleriniِإن  Doğrusuيبر  

benim Rabbimِدِهنِبكَي  onların hileli düzenleriniِليمع  çok iyi 
bilendir 

50) Ve hükümdar dedi ki: “Onu bana getirin.” Bunun 
üzerine elçi gelince dedi ki: “Efendine dön de o ellerini 
kesen kadınlara ne oldu, diye sor. Doğrusu benim Rabbim, 
onların hileli düzenlerini çok iyi bilendir.” 

  ِإذْ راودتُّنsizin durumunuz  خَطْبكُنneydi?  ماDedi ki قَاَل
murad almak istediğinizdeَفوسي  Yusuf’unنَفِْسِه نع  

nefsindenقُلْن  Dediler kiَاشح  Hâşâِللَِّه  Allah içinا عنَا مِلم biz 
bilmiyoruzِهلَيع  onunوٍءس ِمن  hiçbir kötülüğünüْقَالَت  dedi ki 

 Şimdi ortaya çıktı الْآن حصحصAziz’in    الْعِزيِز karısı  امرَأةُ
  عن نَفِْسِهmurad almak istemiştim  راودتُّهben  َأنَاgerçek الْحقُّ

onun nefsindenِإنَّهو  O ise gerçektenلَِمن  söyleyenlerdendir 
اِدِقينالصdoğruyu s 

51) Dedi ki: “Yusuf’un nefsinden murad almak 
istediğinizde  sizin durumunuz neydi?” Dediler ki: “Hâşâ, 
Allah için biz onun hiçbir kötülüğünü bilmiyoruz.” Aziz’in 
karısı dedi ki: “Şimdi gerçek ortaya çıktı; onun nefsinden 
ben murad almak istemiştim. O ise gerçekten doğruyu 
söyleyenlerdendir.” 

ذَِلك Buلَمعِلي  bilmesi içindiَأنِّي  onun daَأخُنْه لَم  ona hıyanet 
etmediğimiِبِبالْغَي  gıyabındaو  ve َأن şüphesizاللَّه  Allah’ınلَا  

erdirmeyeceğiniِديهي  hidayeteدكَي  hilesiniالْخَاِئِنين  hainlerin 
52) “Bu, gıyabında ona hıyanet etmediğimi ve Allah’ın, 
hainlerin hilesini şüphesiz hidayete erdirmeyeceğini onun 
da bilmesi içindi.” 
(*)Yukarıdaki âyetler, Yusuf Peygamberin ruhundaki asalet, kalbindeki 
köklü iman ve irfan, düşüncesindeki sadelik ve berraklık, duygularına 
hâkim olan takva ve Allah'a tevekkülün, ona parlak bir gelecek hazırladığı 
anlatıldı. Allah'ın ondan yana olan plân ve programının kusursuz şekilde 
hedefine ulaştığına işaret edildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 44(أَحلَاِم ِبعاِلِمني قَالُوا أَضغاثُ أَحلَاٍم وما نحن ِبتأِْويِل الْ
وقَالَ الَِّذي نجا ِمنهما وِادكَر بعد أُمٍة أَنا أُنبئُكُم ِبتأِْويِلِه 

يوسف أَيها الصديق أَفِْتنا ِفي سبِع بقَراٍت ) 45(فَأَرِسلُوِني 
اٍت خضٍر وأُخر ِسماٍن يأْكُلُهن سبع ِعجاف وسبِع سنبلَ

قَالَ ) 46(ياِبساٍت لَعلِّي أَرِجع ِإلَى الناِس لَعلَّهم يعلَمونَ 
تزرعونَ سبع ِسِنني دأَبا فَما حصدتم فَذَروه ِفي سنبِلِه ِإلَّا قَِليلًا 

ِشداد يأْكُلْن ما ثُم يأِْتي ِمن بعِد ذَِلك سبع ) 47(ِمما تأْكُلُونَ 
ثُم يأِْتي ِمن بعِد ذَِلك ) 48(قَدمتم لَهن ِإلَّا قَِليلًا ِمما تحِصنونَ 

وقَالَ الْمِلك ائْتوِني ) 49(عام ِفيِه يغاثُ الناس وِفيِه يعِصرونَ 
بِإلَى ر ِجعولُ قَالَ ارسالر اَءها جالُ ِبِه فَلَما بم أَلْهفَاس ك

 ِليمع ِدِهني ِبكَيبِإنَّ ر نهِديأَي نِة اللَّاِتي قَطَّعوسقَالَ ) 50(الن
ما خطْبكُن ِإذْ راودتن يوسف عن نفِْسِه قُلْن حاش ِللَِّه ما 

 الْآنَ حصحص الْحق عِلمنا علَيِه ِمن سوٍء قَالَت امرأَةُ الْعِزيِز
 اِدِقنيالص لَِمن هِإنفِْسِه ون نع هدتاوا ري ) 51(أَنأَن لَمعِلي ذَِلك

 اِئِننيالْخ دِدي كَيهلَا ي أَنَّ اللَّهِب ويِبالْغ هنأَخ 52(لَم(  
  ماVe وdüşlerdir  َأحلَاٍم Karmakarışık  َأضغَاثDediler kiُ قَالُوا

değilizننَح  biz böyleِبتَْأِويِل  yorumunuلَاِمالَْأح  düşlerinاِلِمينِبع  
bilenler 

44) Dediler ki: “Karmakarışık düşlerdir. Ve biz böyle 
düşlerin yorumunu bilenler değiliz.” 

و Ve قَاَل dedi kiالَِّذي  olanıانَج  kurtulmuş امِمنْه o iki kişiden 
كَرِادو hatırladıدعب  sonraٍةُأم  nice zamanَأنَا  Ben bununُئكُمُأنَب  

size haber veririmِبتَْأِويِلِه  yorumunuِسلُوِنيفََأر  hemen beni 
gönderin 

45) Ve o iki kişiden kurtulmuş olanı, nice zaman sonra 
hatırladı dedi ki: “Ben bunun yorumunu size haber veririm, 
hemen beni gönderin.”  

 bize söyler  َأفِْتنَاdoğru sözlü  الصديقeyُ  َأيهاYusuf يوسفُ
misin ne demektir?ِعبِفي س  yediاٍتقَرب  ineğiاٍنِسم  semiz 

نْأكُلُهي yiyenعبس  yediٌافِعج  zayıfı و ileِعبس  yediلَاٍتنْبس  başak 
 Umarım  لَعلِّيkuru olan  ياِبساٍتdiğerleri ُأخَرve   وyeşil خُضٍر

kiِجعَأر  dönerimِإلَى النَّاِس  insanlara daملَّهلَع  belki onlar 
ونلَمعي öğrenmiş olurlar 

46) “Yusuf, ey doğru sözlü, bize söyler misin; yedi semiz 
ineği yiyen yedi zayıfı ile yedi yeşil başak ve diğerleri kuru 
olan ne demektir? Umarım ki insanlara da dönerim, belki 
onlar öğrenmiş olurlar.” 

 adetiniz üzere  دَأباyıl  ِسِنينYedi  سبعekin  تَزرعونDedi ki قَاَل
تُمدصا حفَم biçtikleriniziَفَذ وهر bırakınِلِهنْبِفي س  başağındaِإلَّا  

dışındaقَِليلًا  az bir kısmıا تَْأكُلُونِمم  yediğinizin 
47) Dedi ki: “Yedi yıl adetiniz üzere ekin, yediğinizin az bir 
kısmı dışında biçtiklerinizi başağında bırakın.” 
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وما أُبرئ نفِْسي ِإنَّ النفْس لَأَمارةٌ ِبالسوِء ِإلَّا ما رِحم ربي ِإنَّ 
 ِحيمر ي غَفُورب53(ر ( هِلصختوِني ِبِه أَسائْت ِلكقَالَ الْمو

لَد موالْي كقَالَ ِإن ها كَلَّمفِْسي فَلَمِلن أَِمني ِكنيا منقَالَ  )54(ي
 ِليمِفيظٌ عي حِض ِإناِئِن الْأَرزلَى خلِْني عع55(اج(  كَذَِلكو

مكَّنا ِليوسف ِفي الْأَرِض يتبوأُ ِمنها حيثُ يشاُء نِصيب ِبرحمِتنا 
 ِسِننيحالْم رأَج ِضيعلَا ناُء وشن ن56(م( و ريِة خالْآِخر رلَأَج

وجاَء ِإخوةُ يوسف فَدخلُوا  )57(ِللَِّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ 
ولَما جهزهم ِبجهاِزِهم  )58(علَيِه فَعرفَهم وهم لَه منِكرونَ 

ني أُوِفي الْكَيلَ وأَنا قَالَ ائْتوِني ِبأٍَخ لَكُم ِمن أَِبيكُم أَلَا ترونَ أَ
 ِرتِلنيالْم ريلَا  )59(خِعنِدي و لَ لَكُموِني ِبِه فَلَا كَيأْتت فَِإنْ لَم

وقَالَ  )61(قَالُوا سنراِود عنه أَباه وِإنا لَفَاِعلُونَ  )60(تقْربوِني 
م لَعلَّهم يعِرفُونها ِإذَا انقَلَبوا ِلِفتياِنِه اجعلُوا ِبضاعتهم ِفي ِرحاِلِه

فَلَما رجعوا ِإلَى أَِبيِهم قَالُوا  )62(ِإلَى أَهِلِهم لَعلَّهم يرِجعونَ 
ياأَبانا مِنع ِمنا الْكَيلُ فَأَرِسلْ معنا أَخانا نكْتلْ وِإنا لَه لَحاِفظُونَ 

)63( 
فَِإن Eğerتَْأتُوِني لَم  bana getirmezsenizِبِه  onuفَلَا  yokturَلكَي  

artık bir ölçekلَكُم  sizin içinِعنِدي  benim katımdaو  ve  لَا
 bana da yaklaşmayın تَقْربوِني

60) “Eğer onu bana getirmezseniz, artık benim katımda 
sizin için bir ölçek yoktur ve bana da yaklaşmayın.” 

  َأباهOnu  عنْهistemeye çalışacağız  سنُراِودDediler ki قَالُوا
babasındanو  veِإنَّا  herhaldeلَفَاِعلُون  yaparız 

61) Dediler ki: “Onu babasından istemeye çalışacağız ve 
herhalde yaparız.” 

و Veقَاَل  dedi kiاِنِهِلِفتْي  yardımcılarınaلُواعاج  koyunمتَهاعِبض  
Sermayeleriniاِلِهمِفي ِرح  yüklerinin içineملَّهلَع  Belkiاِرفُونَهعي  

bunun farkına varırlar daواِإذَا انقَلَب  dönünceِلِهمِإلَى َأه  
ailelerineملَّهلَع  dönerlerونِجعري  yine geri 

62) Ve yardımcılarına dedi ki: “Sermayelerini yüklerinin 
içine koyun. Belki ailelerine dönünce bunun farkına varırlar 
da yine geri dönerler.” 

  قَالُواbabalarına  ِإلَى َأِبيِهمdöndüklerinde  رجعواBöylelikle فَلَما
dediler kiانَااَأبي  Ey babamızِنعم  engellendiَّا ِمن bizdenُلالْكَي  

ölçekِسْلفََأر  Bu durumda gönder deنَاعم  bizimleَأخَانَا  
kardeşimiziنَكْتَْل  erzağı alalımِإنَّاو  mutlakaلَه  Onuاِفظُونلَح  
koruyacağız 

63) Böylelikle babalarına döndüklerinde dediler ki: “Ey 
babamız, ölçek bizden engellendi. Bu durumda kardeşimizi 
bizimle gönder de erzağı alalım. Onu mutlaka 
koruyacağız.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veام  bununla beraber çıkarmıyorumُئرُأب  temizeنَفِْسي  
ben nefsimiِإن  Çünkü gerçektenالنَّفْس  nefisٌةارلََأم  var 

gücüyle emredicidirوِءِبالس  kötülüğüِإلَّا  müstesnaام  ettiği 
ِحمر rahmetيبر  Rabbiminِإن  Şüphesizيبر  benim Rabbim 
غَفُور Ğafûr’durِحير م Rahîm’dir 

53) “Ve bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum. 
Çünkü gerçekten nefis, -Rabbimin rahmet ettiği müstesna- 
var gücüyle kötülüğü emredicidir. Şüphesiz benim Rabbim 
Ğafûr’dur, Rahîm’dir.” 

و Ve قَاَل dedi kiِلكالْم  hükümdarاْئتُوِني  bana getirinِبِه  Onu 
هتَخِْلصَأس en yakınlardan kılayımِلنَفِْسي  onu banaافَلَم  vakit 

هكَلَّم Onunla konuştuğu قَاَل dedi kiِإنَّك  Senموالْي  bugünنَايلَد  
bizim yanımızdaِكينم  önemli bir yer sahibisinَأِمين  

güvenilirsin 
54) Ve hükümdar dedi ki: “Onu bana getirin, onu bana en 
yakınlardan kılayım.” Onunla konuştuğu vakit dedi ki: 
“Sen bugün bizim yanımızda önemli bir yer sahibisin, 
güvenilirsin.” 

 hazineleri  خَزاِئِنüzerine  علَىBeni tayin et  اجعلِْنيDedi ki قَاَل
  عِليمbir koruyucuyum  حِفيظÇünkü benٌ ِإنِّي ülkenin الَْأرِض
bilen 

55) Dedi ki: “Beni ülkenin hazineleri üzerine tayin et. 
Çünkü ben bir koruyucuyum, bilenim.” 

و Ve كَذَِلك işte böyleceكَّنَّام  biz imkân verdikَفوسِلي  Yusuf’a 
 orada  ِمنْهاÖyle konaklardı ki  يتَبوُأyeryüzünde ِفي الَْأرِض

 Rahmetimizi  ِبرحمِتنَاveririz  نُِصيبdilediği  يشَاءyerde حيثُ
نَشَاء نم dilediğimizeلَا نُِضيعو  zayi etmeyizرَأج  ecrini 
ِسِنينحالْم Muhsinlerin de 

56) Ve işte böylece biz yeryüzünde Yusuf’a imkân verdik. 
Öyle ki, orada dilediği yerde konaklardı. Rahmetimizi 
dilediğimize veririz. Muhsinlerin de ecrini zayi etmeyiz. 

و Veرلََأج  karşılığı iseِةالْآِخر  ahiretinرخَي  daha hayırlıdırِللَِّذين  
içinنُواآم  iman edenlerو  ve كَانُوا bulunanlarَّتي قُون takvada 

57) Ve ahiretin karşılığı ise, iman edenler ve takvada 
bulunanlar için daha hayırlıdır. 

و Veاءج  gelipُةِإخْو  kardeşleriَفوسي  Yusuf’unخَلُوافَد  
huzuruna girdilerِهلَيع  onunمفَهرفَع  O kendilerini tanıdığı 

haldeمهو  onlarَل ه onuوننِكرم  tanımadılar 
58) Ve Yusuf’un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. O 
kendilerini tanıdığı halde onlar onu tanımadılar. 

و Ve الَم ne zamanمهزهج  onların erzak yükleriniاِزِهمهِبج  
hazırlayıncaقَاَل  dedi kiاْئتُوِني  Bana getirinِبَأٍخ لَكُم  
kardeşiniziَأِبيكُم ِمن  babanızdan olanنوَألَا تَر  Görmüyor 

musunuzَأنِّي  benُأوِفي  tam tutarımَلالْكَي  ölçüyüو  ve َأنَا ben 
رخَي en hayırlısıyımنِزِلينالْم  konukseverlerin 

59) Ve ne zaman onların erzak yüklerini hazırlayınca dedi 
ki: “Bana babanızdan olan kardeşinizi getirin. Görmüyor 
musunuz, ben ölçüyü tam tutarım ve ben konukseverlerin 
en hayırlısıyım.”  
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  حتَّىsizinle  معكُمonu asla göndermem  لَن ُأرِسلَهDedi ki قَاَل
kadarتُْؤتُوِني  Bana verinceyeِثقًاوم  adına kesin bir sözاللَِّه ِمن  
Allahنَِني لَتَْأتُو ne olursa olsun bana getireceğinize dairِبِه  

onuِإلَّا  dışında mutlakaاطَ ِبكُمحي َأن  etrafınızın çepeçevre 
kuşatılmasıافَلَم  Artıkهآتَو  ona verinceمِثقَهوم  kesin 

teminatlarınıقَاَل  dedi kiاللَّه  Allahا نَقُوُللَى مع  
söylediklerimizeِكيٌلو  vekildir 

66) Dedi ki: “Bana etrafınızın çepeçevre kuşatılması 
dışında, onu ne olursa olsun mutlaka bana getireceğinize 
dair Allah adına kesin bir söz verinceye kadar, onu sizinle 
asla göndermem.” Artık ona kesin teminatlarını verince 
dedi ki: “Allah, söylediklerimize vekildir.” 

و Veقَاَل  dedi kiِنيابي  Ey oğullarımخُلُوالَا تَد  girmeyinاٍبب ِمن  
kapıdanاِحٍدو  tek birخُلُواادو  girinاٍبوَأب ِمن  kapılardanقٍَةتَفَرم  
ayrı ayrıا ُأغِْنيمو  Ben sağlayamamنكُمع  sizeاللَِّه ِمن  Allah’tan 
  ِللَِّهyalnızca  ِإلَّاHüküm  ِإن الْحكْمhiçbir şeyi ِمن شَيٍء

Allah’ındırِهلَيع  Ben yalnız O’naُكَّلْتتَو  tevekkül ettimِهلَيعو  
yalnızca O’naكَّْلتَوفَلْي  Tevekkül edenler deكِّلُونتَوالْم  tevekkül 

etmelidirler 
67) Ve dedi ki: “Ey oğullarım, tek bir kapıdan girmeyin, 
ayrı ayrı kapılardan girin. Ben size Allah’tan hiçbir şeyi 
sağlayamam. Hüküm yalnızca Allah’ındır. Ben yalnız O’na 
tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnızca O’na tevekkül 
etmelidirler.” 

و Ve اخَلُوا لَمد girdilerُثيح ِمن  şekildeمهرَأم  kendilerine 
emrettiğiموهَأب  babalarınınغِْنيي ا كَانم  sağlamadıمنْهع  onlara 

gelecek olanاللَِّه ِمن  Allah’tanٍءشَي ِمن  hiçbir şeyiِإلَّا  Sadece 
 o  قَضاهاYakub’un عقُوب يiçindeki  ِفي نَفِْسbir dileği olup حاجةً

da bunu açığa çıkardıِإنَّهو  Şüphesiz oلَذُو  sahibiydiِعلٍْم  bir 
ilimاِلم  içinنَاهلَّمع  kendisine öğrettiğimiz لَِكنو Fakatَأكْثَر  

çoğuالنَّاِس  insanlarınونلَمعلَا ي  bilmezler 
68) Ve babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. 
Onlara Allah’tan gelecek olan hiçbir şeyi sağlamadı. Sadece 
Yakub’un içindeki bir dileği olup, o da bunu açığa çıkardı. 
Şüphesiz o, kendisine öğrettiğimiz için, bir ilim sahibiydi. 
Fakat insanların çoğu bilmezler. 

و Veالَم  haniخَلُواد  girdiklerindeلَىع  huzurunaَفوسي  
Yusuf’unىآو  bastıِهِإلَي  bağrına َأخَاه o kardeşiniقَاَل  dediِإنِّي  
gerçektenَأنَا  Benَأخُوك  senin kardeşinimتَِئسفَلَا تَب  Artık 

üzülmeا كَانُواِبم  onlarınلُونمعي  yaptıklarına 
69) Ve hani Yusuf’un huzuruna girdiklerinde, o, kardeşini 
bağrına bastı. “Ben senin gerçekten kardeşinim. Artık 
onların yaptıklarına üzülme” dedi. 
(*)Rivayet edildiğine göre Hz. Yûsuf, kardeşlerine ziyafet verdi. Onları 
sofraya ikişer ikişer oturttu. Bünyâmin yalnız kalınca ağladı, dedi ki: 
"Kardeşim Yûsuf sağ olsaydı o da benimle beraber otururdu." Hz. Yûsuf 
onu kendi sofrasına aldı. Yemekten sonra kardeşlerini ikişer ikişer evlere 
misafir verdi. Bünyâmin yine yalnız kalmıştı. Yûsuf, "Bunun eşi yok, o 
halde benim yanımda kalsın" dedi. Böylece Bünyâmin onun yanında 
geceledi. Ona, "Ölen kardeşinin yerine beni kardeş olarak kabul eder 
misin?" diye sordu. Bünyâmin, "Senin gibi bir kardeşi kim bulabilir?; fakat 
seni babam Yakub ile annem Rahîl doğurmadı" diye cevap verdi. Hz. 
Yûsuf bunu işitince ağladı, kalkıp Bünyâmin'in boynuna sarıldı ve "Ben 
senin kardeşinim" dedi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لُ فَاللَّهقَب لَى أَِخيِه ِمنع كُما أَِمنتِه ِإلَّا كَملَيع كُمنلْ آمقَالَ ه
ح ريخ اِحِمنيالر محأَر وه64(اِفظًا و ( مهاعتوا محا فَتلَمو

وجدوا ِبضاعتهم ردت ِإلَيِهم قَالُوا ياأَبانا ما نبِغي هِذِه ِبضاعتنا 
ك ردت ِإلَينا ونِمري أَهلَنا ونحفَظُ أَخانا ونزداد كَيلَ بِعٍري ذَِل

 ِسريلٌ ي65(كَي ( ِثقًا ِمنووِني متؤى تتح كُمعم ِسلَهأُر قَالَ لَن
 قَالَ اللَّه مِثقَهوم هوا آتفَلَم اطَ ِبكُمحِني ِبِه ِإلَّا أَنْ يونأْتاللَِّه لَت

باٍب وقَالَ يابِني لَا تدخلُوا ِمن ) 66(علَى ما نقُولُ وِكيلٌ 
 اللَِّه ِمن ِمن نكُما أُغِْني عمقٍَة وفَرتاٍب موأَب لُوا ِمنخاداِحٍد وو
شيٍء ِإنْ الْحكْم ِإلَّا ِللَِّه علَيِه توكَّلْت وعلَيِه فَلْيتوكَّلْ 

ا كَانَ ولَما دخلُوا ِمن حيثُ أَمرهم أَبوهم م) 67(الْمتوكِّلُونَ 
يغِني عنهم ِمن اللَِّه ِمن شيٍء ِإلَّا حاجةً ِفي نفِْس يعقُوب قَضاها 

) 68(وِإنه لَذُو ِعلٍْم ِلما علَّمناه ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ 
ي أَنقَالَ ِإن اهِه أَخى ِإلَيآو فوسلَى يلُوا عخا دلَمفَلَا و وكا أَخ

  )69(تبتِئس ِبما كَانوا يعملُونَ 
 o kadar size güvenebilirim  آمنُكُمdeğil mi?  هْلDedi ki قَاَل
 size  َأِمنتُكُمne kadar  كَماancak  ِإلَّاbunun hakkında da علَيِه

güvendi isemلَىع  hakkındaَأِخيِه  kardeşiُلقَب ِمن  Daha 
öncedenفَاللَّه  Allahرخَي  en hayırlıاِفظًاح  koruyucudurو  Ve 

وه Oمحَأر  merhametlilerinاِحِمينالر  en merhametlisidir 
64) Dedi ki: “Daha önceden kardeşi hakkında size ne kadar 
güvendi isem bunun hakkında da ancak o kadar size 
güvenebilirim, değil mi? Allah en hayırlı koruyucudur. Ve 
O, merhametlilerin en merhametlisidir.” 

و Veالَم  daوافَتَح  açıp مهتَاعم Erzak yükleriniوادجو  
gördüklerindeمتَهاعِبض  sermayelerinin kendilerineْتدر  geri 

ِهمِإلَي verilmiş olduğunuُوا قَال dediler kiانَااَأبي  Ey babamızام  
daha neِغينَب  istiyoruzِذِهه  işteتُنَااعِبض  sermayemizْتدر  geri 
verilmişنَاِإلَي  bizeنَِميرو  erzak getiririzلَنَاَأه  ailemizeُفَظنَحو  
koruruzَأخَانَا  kardeşimiziو  ve اددنَز ilave ederizََل كي yükünü 

deِعيٍرب  bir deveذَِلك  Buٌلكَي  ölçektirِسيري  az bir 
65) Ve erzak yüklerini açıp da sermayelerinin kendilerine 
geri verilmiş olduğunu gördüklerinde, dediler ki: “Ey 
babamız, daha ne istiyoruz, işte sermayemiz bize geri 
verilmiş; ailemize erzak getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir 
deve yükünü de ilave ederiz. Bu az bir ölçektir.” 
(*)Yukarıdaki âyetler, Yusuf'un sadakat ve fazîletini, bilgi ve irfanını 
yakından öğrenme imkânını bulan Mısır kralının ona gösterdiği yakın ilgi 
ve güven konu edildi. Sonra da Yusuf ile kardeşlerinin mülakatına 
temasla olayların gelişme seyri açıklandı. Böylece Allah'ın, takva ve 
doğruluktan ayrılmayan mü'min kulunu eninde, sonunda başarıya 
eriştireceği ve iki âlemde de onu şerefli ve aziz kılacağı anlatıldı. 
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فَلَما جهزهم ِبجهاِزِهم جعلَ السقَايةَ ِفي رحِل أَِخيِه ثُم أَذَّنَ 
قَالُوا وأَقْبلُوا علَيِهم ) 70(مؤذِّنٌ أَيتها الِْعري ِإنكُم لَساِرقُونَ 

قَالُوا نفِْقد صواع الْمِلِك وِلمن جاَء ِبِه ) 71(ماذَا تفِْقدونَ 
 ِعيما ِبِه زأَنِعٍري ولُ با ) 72(ِحما ِجئْنم متِلمع اللَِّه لَقَدقَالُوا ت

 اِرِقنيا سا كُنمِض وِفي الْأَر فِْسدِإنْ ) 73(ِلن هاؤزا جقَالُوا فَم
 كَاِذِبني م74(كُنت ( وِلِه فَهحِفي ر ِجدو نم هاؤزقَالُوا ج

 ِزي الظَّاِلِمنيجن كَذَِلك هاؤزاِء ) 75(جلَ ِوعقَب ِتِهمِعيأَ ِبأَودفَب
نِكد اِء أَِخيِه كَذَِلكِوع ا ِمنهجرختاس ا أَِخيِه ثُمم فوسا ِلي

كَانَ ِليأْخذَ أَخاه ِفي ِديِن الْمِلِك ِإلَّا أَنْ يشاَء اللَّه نرفَع درجاٍت 
 ِليمكُلِّ ِذي ِعلٍْم ع قفَواُء وشن ن76(م ( فَقَد ِرقسقَالُوا ِإنْ ي

م يبِدها لَهم سرق أَخ لَه ِمن قَبلُ فَأَسرها يوسف ِفي نفِْسِه ولَ
قَالُوا ياأَيها ) 77(قَالَ أَنتم شر مكَانا واللَّه أَعلَم ِبما تِصفُونَ 

 ِمن اكرا نِإن هكَانا مندذْ أَحا فَخا كَِبريخيا شأَب ِإنَّ لَه ِزيزالْع
 ِسِننيح78(الْم(  

76) Bunun üzerine kardeşinin yükünden önce onların 
yüklerini aratmaya başladı. Sonra onu kardeşinin yükü 
arasından çıkardı. İşte biz Yusuf için böyle bir plan 
düzenledik. Yoksa o, hükümdarın dinine göre kardeşini 
alıkoyabilecek değildi. Bu, ancak Allah’ın dilemesiyle oldu. 
Biz dilediğimiz kimseleri derecelerle yükseltiriz. Her ilim 
sahibi üstünde daha iyi bir bilen vardır. 

 elbette فَقَدçalmış bulunuyorsa   يسِرقŞayetْ  ِإنDediler ki قَالُوا
 bundan önce  ِمن قَبُلonun  لَهkardeşi de  َأخçalmıştıٌ سرقَ

  وbunu kendi içinde  ِفي نَفِْسِهYusuf فُ يوسsaklı tuttu فََأسرها
ve اِدهبي لَم açıklamadıملَه  bunu onlaraقَاَل  dedi kiَأنْتُم  Sizشَر  

daha kötüكَانًام  bir konumdasınızاللَّهو  Allahلَمَأع  daha iyi 
bilirاِبم  olduklarınızıتَِصفُون  Sizin düzmekte  

77) Dediler ki: “Şayet çalmış bulunuyorsa, elbette bundan 
önce onun kardeşi de çalmıştı.” Yusuf bunu kendi içinde 
saklı tuttu ve bunu onlara açıklamadı dedi ki: “Siz daha 
kötü bir konumdasınız. Sizin düzmekte olduklarınızı Allah 
daha iyi bilir.” 

 bunun  لَهgerçek şu ki  ِإنAziz  الْعِزيزEy ياَأيها Dediler ki قَالُوا
  َأحدنَاalıkoy  فَخُذbüyükْ  كَِبيراyaşlı  شَيخًاbir babası var َأبا

bizden birisiniكَانَهم  onun yerineِإنَّا  Doğrusu bizاكنَر  seni 
görmekteyizِسِنينحالْم ِمن  muhsinlerden 

78) Dediler ki: “Ey Aziz, gerçek şu ki, bunun yaşlı büyük 
bir babası var; onun yerine bizden birisini alıkoy. Doğrusu 
biz seni muhsinlerden görmekteyiz.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 erzak yüklerini  ِبجهاِزِهمhazırlayınca da  جهزهمHani فَلَما
kendilerineَلعج  bıraktıَةقَايالس  su kabınıِفي  içineِلحر  yükü 

  َأيتُهاbir münadi  مَؤذِّنseslendi  َأذَّنsonra  ثُمkardeşinin َأِخيِه
Eyالِْعير  kafileَِّإن كُم sizler gerçektenاِرقُونلَس  hırsızsınız 

70) Hani erzak yüklerini kendilerine hazırlayınca da, su 
kabını kardeşinin yükü içine bıraktı, sonra bir münadi 
seslendi: “Ey kafile, sizler gerçekten hırsızsınız.” 

 Neyi  ماذَاOnlara  علَيِهمdoğru yönelerek  وَأقْبلُواdediler قَالُوا
ونتَفِْقد kaybettiniz 

71) Onlara doğru yönelerek: “neyi kaybettiniz?” dediler. 

  الْمِلِكsu kabını  صواعkaybettik  نَفِْقدDediler ki قَالُوا
Hükümdarınنِلمو  kimseyeاءج  getirenِبِه  Onuُلِحم  yükü 

vardırِعيٍرب  bir deveَأنَاو  Ben deِبِه  bunaِعيمز  kefilim 
72) Dediler ki: “Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu 
getiren kimseye bir deve yükü (erzak) vardır. Ben de buna 
kefilim.” 

 sizin de  عِلمتُمgibi  لَقَدAllah’a andolsun ki  تَاللَِّهDediler ki قَالُوا
bildiğinizا ِجْئنَام  biz gelmedikِلنُفِْسد  fesat çıkarmak için ِفي 

 hırsız  ساِرِقينbiz  كُنَّاdeğiliz ما ve  وyere الَْأرِض
73) Dediler ki: “Allah’a andolsun ki, -sizin de bildiğiniz 
gibi- biz yere fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız 
değiliz.” 

  كُنتُمeğer  ِإنcezası  جزاُؤهÖyleyse nedir?  فَماDediler ki قَالُوا
söylüyorsanızكَاِذِبين  yalan 

74) Dediler ki: “Öyleyse eğer yalan söylüyorsanız cezası 
nedir?” 

 bulunan  من وِجدBunun cezası  جزاُؤهDediler ki قَالُوا
kimseninِلِهحِفي ر  yükündeوفَه  kendisininاُؤهزج  karşılık 

olarak alınmasıdırكَذَِلك  İşte böyleِزينَج  biz cezalandırırız 
الظَّاِلِمين zalimleri 

75) Dediler ki: “Bunun cezası, yükünde bulunan kimsenin 
kendisinin karşılık olarak alınmasıdır. İşte biz zalimleri 
böyle cezalandırırız.” 

 onların  ِبَأوِعيِتِهمBunun üzerine aratmaya başladı فَبدَأ
yükleriniَلقَب  önceاِءِوع  yükündenَأِخيِه  kardeşininثُم  Sonra 
 kardeşinin  َأِخيِهyükü  ِمن ِوعاِءarasından çıkardı استَخْرجها

كَذَِلك İşte biz böyleنَاِكد  bir plan düzenledikَفوسِلي  Yusufام  
değildiَْأخُذِلي كَان  Yoksa alıkoyabilecek َأخَاه o kardeşini ِفي 

  َأن يشَاءBu ancak  ِإلَّاhükümdarın  الْمِلِكdinine göre ِديِن
dilemesiyle olduاللَّه  Allah’ınفَعنَر  yükseltirizاٍتجرد  

derecelerleنم  kimseleriنَشَاء  Biz dilediğimiziَقفَوو  üstünde 
 daha iyi bir bilen vardır  عِليمilim  ِعلٍْمsahibi  ِذيHer كُلِّ
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 Ey  ياَأبانَاdeyin ki  فَقُولُواBabanıza  ِإلَى َأِبيكُمdönün ارِجعوا
babamızِإن  gerçektenنَكاب  senin oğlunَقرس  hırsızlık ettiامو  
etmedikنَاشَِهد  Biz şahitlikِإلَّا  başkasınaنَاِلما عِبم  

bildiğimizdenامو  değilizكُنَّا  Bizِبِللْغَي  gaybınحاِفِظين  
bekçileri de 

81) “Babanıza dönün deyin ki: Ey babamız, senin oğlun 
gerçekten hırsızlık etti. Biz bildiğimizden başkasına şahitlik 
etmedik. Biz gaybın bekçileri de değiliz.” 

و Ve َأْلاس sorَةيالْقَر  şehreالَِّتي كُنَّا  bulunduğumuzاِفيه  içinde 
الِْعيرو kafileye deلْنَاالَِّتي َأقْب  geldiğimizاِفيه  beraberو  Ve َّاِإن biz 

gerçektenاِدقُونلَص  doğruyu söyleyenleriz 
82) “Ve içinde bulunduğumuz şehre, beraber geldiğimiz 
kafileye de sor. Ve biz gerçekten doğruyu söyleyenleriz.” 

  َأنفُسكُمsizi  لَكُمyanıltıp sürüklemiş  سولَتHayırْ  بْلDedi ki قَاَل
nefisleriniz ارَأم bir işeربفَص  Bundan sonra bir sabırdırِميٌلج  

güzelىسع  Umulur kiاللَّه  Allahِنيْأِتيي َأن  bana getirirِبِهم  
onlarınاِميعج  tümünüِإنَّه  Çünkü O’durوه  Oِليمالْع  Alîm 
ِكيمالْح Hakîm olan 

83) Dedi ki: “Hayır, nefisleriniz sizi yanıltıp bir işe 
sürüklemiş. Bundan sonra güzel bir sabırdır. Umulur ki 
Allah onların tümünü bana getirir. Çünkü Alîm, Hakîm 
olan O’dur, O.” 

و Veلَّىتَو  yüz çeviripمنْهع  Onlardanقَاَلو  dediفَىاَأسي  Ey 
kahrımلَىع  karşıَفوسي  Yusuf’aو  ve ْتضياب ak düştü.نَاهيع  

gözlerineِنزالْح ِمن  kederindenوفَه  Artık oكَِظيم  hüznünü 
açıklamayıp içinde saklıyordu 

84) Ve onlardan yüz çevirip: “Ey Yusuf’a karşı kahrım.” 
dedi ve kederinden gözlerine ak düştü. Artık o hüznünü 
açıklamayıp içinde saklıyordu. 

 anıp  تَذْكُرhâlâ  تَفْتَُأAllah’a  للَِّهandolsun ki  تَاDediler ki قَالُوا
duruyorsunَفوسي  Yusuf’uتَّىح  Sonunda تَكُون eriyeceksin 

 ِمنolacaksın   تَكُونyahut  َأوkederinden hastalanıp حرضا
اِلِكينالْه ölüp gidenlerden 

85) Dediler ki: “Allah’a andolsun ki hâlâ Yusuf’u anıp 
duruyorsun. Sonunda ya kederinden hastalanıp eriyeceksin 
yahut ölüp gidenlerden olacaksın.” 

 dayanılmaz  بثِّيşikayet ediyorum  ِإنَّما َأشْكُوDedi ki قَاَل
kahrımıو  veِنيزح  Ben üzüntümüِإلَى  yalnızcaاللَِّه  Allah’a 

لَمَأعو Ben biliyorumاللَِّه ِمن  Allah’tanونلَما لَا تَعم  sizin 
bilmediğinizi de 

86) Dedi ki: “Ben, dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü 
yalnızca Allah’a şikayet ediyorum. Ben Allah’tan sizin 
bilmediğinizi de biliyorum.” 
(*)Hz. Yakub, evlâtlarını yitirmenin ıstırabını kalbinin derinliklerinde 
hissettiğini ve üzüntülerini sadece yüce Allah'a arzettiğini ifade etmekle 
birlikte, "Ben, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiyle 
biliyorum" demek suretiyle olayın perde arkasındaki hikmetlerini de 
bildiğine işaret etmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قَالَ معاذَ اللَِّه أَنْ نأْخذَ ِإلَّا من وجدنا متاعنا ِعنده ِإنا ِإذًا 
ستيئَسوا ِمنه خلَصوا نِجيا قَالَ كَِبريهم فَلَما ا) 79(لَظَاِلمونَ 

أَلَم تعلَموا أَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ علَيكُم موِثقًا ِمن اللَِّه وِمن قَبلُ 
 أْذَنَ ِلي أَِبي أَوى يتح ضالْأَر حرأَب فَلَن فوسِفي ي مطتا فَرم

ِلي و اللَّه كُمحي اِكِمنيالْح ريخ و80(ه ( وا ِإلَى أَِبيكُمِجعار
فَقُولُوا ياأَبانا ِإنَّ ابنك سرق وما شِهدنا ِإلَّا ِبما عِلمنا وما كُنا 

 ِب حاِفِظنييالَِّتي ) 81(ِللْغ الِْعريا وا ِفيهةَ الَِّتي كُنيأَلْ الْقَراسو
قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم ) 82(يها وِإنا لَصاِدقُونَ أَقْبلْنا ِف

 وه ها ِإنِميعج ِني ِبِهمأِْتيأَنْ ي ى اللَّهسِميلٌ عج ربا فَصرأَم
 ِكيمالْح ِليم83(الْع ( فوسلَى يفَى عاأَسقَالَ يو مهنلَّى عوتو
نيع تضيابو كَِظيم وِن فَهزالْح ِمن أُ ) 84(اهفْتاللَِّه تقَالُوا ت

 اِلِكنيالْه كُونَ ِمنت ا أَوضركُونَ حى تتح فوسي ذْكُر85(ت (
قَالَ ِإنما أَشكُو بثِّي وحزِني ِإلَى اللَِّه وأَعلَم ِمن اللَِّه ما لَا 

  )86(تعلَمونَ 
 alıkoymamızdan  َأن نَْأخُذAllah’aَ  اللَِّهsığınırız  معاذDedi kiَ قَاَل
 Eşyamızı  متَاعنَاbulduğumuz  وجدنَاkimseden  منbaşkasını ِإلَّا

هِعنْد yanındaِإنَّا  Yoksa bu durumda kuşkusuz bizِإذًا  oluruz 
ونلَظَاِلم zalim 

79) Dedi ki: “Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden 
başkasını alıkoymamızdan Allah’a sığınırız. Yoksa bu 
durumda kuşkusuz biz zalim oluruz.” 

  خَلَصواOndan  ِمنْهumutlarını kestikleri  استَيَئسواzaman فَلَما
bir yana çekildilerانَِجي  bu durumda kurtulmak içinقَاَل  dedi 

kiكَِب مهير Büyükleriوالَمتَع َألَم  bilmez misiniz?اكُمَأب َأن  
Babanızınََأخَذ قَد  almış olduğunuكُملَيع  sizdenِثقًاوم  teminat 

 işlediğiniz  ما فَرطتُمdaha evvel de  وِمن قَبُلAllah adına ِمن اللَِّه
kusuruَفوسِفي ي  Yusuf hakkındaَف حرَأب لَن Artık  katiyyen 

ayrılmamضالَْأر  bulunduğunuz yerdenتَّىح  verinceye 
kadarْأذَني  izinِلي َأِبي  ya babamَأو  yahutكُمحي  

hükmedinceyeاللَّه  Allahِلي  benim içinوهو  Oرخَي  en 
hayırlısıdırاِكِمينالْح  hüküm verenlerin 

80) Ondan umutlarını kestikleri zaman, bu durumda 
kurtulmak için bir yana çekildiler. Büyükleri dedi ki: 
“Babanızın sizden Allah adına teminat almış olduğunu, 
daha evvel de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmez 
misiniz? Artık ya babam izin verinceye yahut benim için 
Allah hükmedinceye kadar, katiyyen bulunduğunuz yerden 
ayrılmam. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” 
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يابِني اذْهبوا فَتحسسوا ِمن يوسف وأَِخيِه ولَا تيئَسوا ِمن روِح 
فَلَما ) 87(اللَِّه ِإنه لَا ييئَس ِمن روِح اللَِّه ِإلَّا الْقَوم الكَاِفرونَ 

قَالُوا ياأَيها الْعِزيز مسنا وأَهلَنا الضر وِجئْنا دخلُوا علَيِه 
ِبِبضاعٍة مزجاٍة فَأَوِف لَنا الْكَيلَ وتصدق علَينا ِإنَّ اللَّه يجِزي 

 ِقنيدصتأَِخيِه ِإذْ ) 88(الْمو فوسِبي ملْتا فَعم متِلملْ عقَالَ ه
 متاِهلُونَ أَن89(ج ( فوسا يقَالَ أَن فوسي تلَأَن كقَالُوا أَِئن

وهذَا أَِخي قَد من اللَّه علَينا ِإنه من يتِق ويصِبر فَِإنَّ اللَّه لَا 
 ِسِننيحالْم رأَج ِضيعا ) 90(ينلَيع اللَّه كآثَر اللَِّه لَقَدقَالُوا ت

قَالَ لَا تثِْريب علَيكُم الْيوم يغِفر اللَّه ) 91( كُنا لَخاِطِئني وِإنْ
 اِحِمنيالر محأَر وهو 92(لَكُم ( ذَا فَأَلْقُوهوا ِبقَِميِصي هباذْه

 ِعنيمأَج ِلكُموِني ِبأَهأْتا وِصريأِْت بِه أَِبي يجلَى وا ) 93(علَمو
ت الِْعري قَالَ أَبوهم ِإني لَأَِجد ِريح يوسف لَولَا أَنْ فَصلَ

  )95(قَالُوا تاللَِّه ِإنك لَِفي ضلَاِلك الْقَِدِمي ) 94(تفَندوِني 
  الْيومsize karşı  علَيكُمkınama yoktur  لَا تَثِْريبDedi ki قَاَل

Bugünغِْفري  mağfiret buyursunاللَّه  Allahلَكُم  sizeو  Veوه  O 
محَأر merhamet edenlerinاِحِمينالر  en merhametlisidir 

92) Dedi ki: “Bugün size karşı kınama yoktur. Allah size 
mağfiret buyursun. Ve O, merhamet edenlerin en 
merhametlisidir.” 

 onu sürün  فََألْقُوهŞu  هذَاgömleğimi  ِبقَِميِصيgötürün de اذْهبوا
 Hemen başlayacaktır  يْأِتbabamın  َأِبيyüzüne علَى وجِه

  َأجمِعينailenizi de  ِبَأهِلكُمbana getirin  وْأتُوِنيgörmeye بِصيرا
Bütün 

93) “Şu gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne sürün! 
Hemen görmeye başlayacaktır. Bütün ailenizi de bana 
getirin.” 
(*)Bizim buralarda, baba askere gider veya gurbete gider, çocuk 
hastalanır. Hastalığın adına da Ebilemiş derler manasını bilmezler. Yani 
babayı özlemiş de hastalanmış anlamında kullanılıyor. Biz burdan 
anlıyoruz ki Yâkub (a.s.) oğlunu özleyerek gözleri kör olmuş. Doktorlar 
da, üzüntünün insan vücudu üzerinde etkisi olduğunu söylüyorlar. İşte, 
kör olmuş bir gözün üzerine özlediği insanın bir eşyası koyulduğunda 
gözü açılıyor.  

و Veالَم  ne zaman kiْلَتفَص  ayrılıncaالِْعير  kafileقَاَل  dedi ki 
موهَأب babalarıِإنِّي  beniلََأِجد  alıyorumِريح  kokusunuَفوسي  

Yusuf’unلَو  Eğer وِنيتُفَنِّد لَا َأن bunamış saymıyorsanız 
94) Ve ne zaman ki kafile ayrılınca babaları dedi ki: “Eğer 
beni bunamış saymıyorsanız, Yusuf’un kokusunu 
alıyorum.” 

  لَِفيşüphesiz sen  ِإنَّكAllah’a  للَِّهandolsun ki  تَاDediler ki قَالُوا
hâlâ içindesinلَاِلكض  yanlışlığınالْقَِديِم  eski 

95) Dediler ki: “Allah’a andolsun ki, şüphesiz sen hâlâ eski 
yanlışlığın içindesin.” 
(*)Hz. Yûsuf'un gömleğini getirmekte olan kafile, Mısır'dan ayrılıp Hz. 
Yakub'un ülkesi olan Ken'ân iline doğru yola çıkınca, beri tarafta bulunan 
Yakub, kendisine getirilmekte olan gömleğin kokusunu uzaktan 
hissederek, birkaç gün sonra alacağı müjdenin büyük sevincine yavaş 
yavaş hazırlanmış oldu. 
 
 
 
 
 

 bir haber getirin  فَتَحسسواgidin de  اذْهبواoğullarım  بِنيEy يا
 ümit يَئسوالَا تَ ve  وkardeşinden  وَأِخيِهYusuf ile ِمن يوسفَ
kesmeyinِحور ِمن  rahmetindenاللَِّه  Allah’ınِإنَّه   Çünkü o  لَا

َئسيي ümit kesmezِحور ِمن  rahmetindenاللَِّه  Allah’ınِإلَّا  
başkasıمالْقَو  topluluğundanونالكَاِفر  kâfirler 

87) “Ey oğullarım, gidin de Yusuf ile kardeşinden bir haber 
getirin ve Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü o 
kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit 
kesmez.” 

  قَالُواonun huzuruna  علَيِهgirdiklerinde  دخَلُواBöylece فَلَما
dediler kiاهاَأيي  Eyِزيزالْع  Azizنَاسم  bizeو  ve لَنَاَأه ailemize 

رالض şiddetli bir darlık dokunduِجْئنَاو  geldikٍةاعِبِبض  
sermaye ileاٍةجزم  pek değeri olmayanِففََأو  yine tam verلَنَا  

Bizeَلالْكَي  ölçekو  ve ْقدتَص tasadduk da etنَالَيع  bizeِإن  
Çünküاللَّه  Allahِزيجي  mükâfatlandırırِقيندتَصالْم  sadaka 

verenleri 
88) Böylece onun huzuruna girdiklerinde dediler ki: “Ey 
Aziz, bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokundu; pek 
değeri olmayan bir sermaye ile geldik. Bize yine tam ölçek 
ver ve ayrıca bize tasadduk da et. Çünkü Allah sadaka 
verenleri mükâfatlandırır.” 

  فَعلْتُمneler ما biliyor  عِلمتُمmusunuz?  هْلDedi ki قَاَل
yaptığınızıَفوسِبي  Yusuf’aو  ve َأِخيِه kardeşineِْإذ  ikenَأنْتُم  

Sizler اِهلُونج cahiller  
89) Dedi ki: “Sizler, cahiller iken Yusuf’a ve kardeşine neler 
yaptığınızı biliyor musunuz?” 

 Sen  لََأنْتَ?gerçekten sensin öyle mi  َأِئنَّكDediler ki قَالُوا
musunُفوسي  Yusufقَاَل  Dedi kiَأنَا  Benُفوسي  Yusuf’um 

 lütufta bulundu  منDoğrusu  قَدkardeşimdir  َأِخيbu da وهذَا
اللَّه Allahنَالَيع  bizeِإنَّه  Gerçek şu kiنم  kimتَِّقي  sakınırو  ve 

ِبرصي sabrederseفَِإن  şüphesizاللَّه  Allahِضيعلَا ي  zayi etmez 
رَأج mükâfatlarınıِسِنينحالْم  muhsinlerin 

90) Dediler ki: “Sen gerçekten Yusuf musun, sensin öyle 
mi?” Dedi ki: “Ben Yusuf’um, bu da kardeşimdir. Doğrusu 
Allah bize lütufta bulundu. Gerçek şu ki, kim sakınır ve 
sabrederse, şüphesiz Allah muhsinlerin mükâfatlarını zayi 
etmez.” 

 ك آثَرgerçekten  لَقَدAllah’a  للَِّهandolsun ki  تَاDediler ki قَالُوا
seni kılmıştırاللَّه  Allahنَالَيع  bizden üstünو  Veكُنَّا ِإن  

doğrusu bizلَخَاِطِئين  hata işlemiştik 
91) Dediler ki: “Allah’a andolsun ki, Allah seni gerçekten 
bizden üstün kılmıştır. Ve doğrusu biz hata işlemiştik.” 
(*)Böylece Yûsuf kuyuya atıldığı zaman, kendisine vahyedilmiş olan, 
"Kardeşlerinin yaptıklarını bir gün onlara kendileri farkına varmadan 
mutlaka haber vereceksin" mealindeki 15. âyetin verdiği haber, 
gerçekleşmiş oldu. Kardeşleri kusurlarını itiraf edip özür dilediler. O da 
onları bağışladığını bildirdi. İnsanların kıskanması, Allah'ın bir kimse için 
takdir etmiş olduğu nimeti engelleyemez. 
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فَعرو çıkartıp oturttuِهيوَأب Babasını ve annesiniلَىع üzerine 
  سجداHepsi onun için  لَهkapandılar  وخَرواtahtın الْعرِش

secdeyeقَاَلو  Dedi kiِتاَأبي  Ey babacığımذَاه  işte buتَْأِويُل  
gerçekleşmesidirايْؤير  gördüğüm rüyanınُلقَب ِمن  önceleri 

قَد Elbetteالَهعج  kıldıيبر  Rabbim onuاقح  gerçekو  Veقَد  
Kuşkusuzنسَأح  ihsan ettiِبي  banaِْإذ  Çünküِنيجَأخْر  beni 

çıkardıِنجالس ِمن  zindandanاءجو  getirdiِبكُم  siziِودالْب ِمن  
çöldenِدعب ِمن  sonraَغنَز َأن  açtıktanطَانالشَّي  Şeytanِنييب  

benimleنيبو  arasınıِتيِإخْو  kardeşleriminِإن  Şüphesizيبر  
benim Rabbimٌلَِطيف  Latîf’dirاِلم  karşıشَاءي  dilediği şeyeِإنَّه  
Şüphesiz Oوه  O’durِليمالْع  Alîm olanِكيمالْح  Hakîm 

100) Babasını ve annesini tahtın üzerine çıkartıp oturttu. 
Hepsi onun için secdeye kapandılar. Dedi ki: “Ey 
babacığım, işte bu önceleri gördüğüm rüyanın 
gerçekleşmesidir. Elbette Rabbim onu gerçek kıldı. Ve 
Kuşkusuz bana ihsan etti. Çünkü beni zindandan çıkardı. 
Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra, çölden 
sizi getirdi. Şüphesiz benim Rabbim dilediği şeye karşı 
Latîf (çok yumuşak)’dir. Şüphesiz Alîm (bilen), Hakîm 
(güçlü) olan O’dur, O.” 

بر Rabbim تَِنيآتَي قَد sen verdinلِْكالْم ِمن  mülktenتَِنيلَّمعو  
bana öğrettinتَْأِويِل ِمن  yorumundanاِديِثالَْأح  sözlerinفَاِطر  

yaratıcısıاِتاومالس  Göklerinو  ve ِضالَْأر yerinََأنْت  sensinِليو  
benim velimانْيِفي الد  dünyadaو  ve ِةالْآِخر ahiretteفَِّنيتَو  

benim hayatıma son verاِلمسم  Müslüman olarakو  ve َألِْحقِْني 
beni katاِلِحينِبالص  salihlerin arasına 

101) “Rabbim, sen bana mülkten verdin, sözlerin 
yorumundan öğrettin. Göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada 
ve ahirette benim velim sensin. Müslüman olarak benim 
hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat.” 

ذَِلك İşte buاِءَأنْب ِمن  haberlerindendirِبالْغَي  gaybنُوِحيِه  
vahyettiğimizكِإلَي  sanaامو  değildinَكُنت  senِهميلَد  Yoksa 

onlar yanlarındaذْ ِإ zamanواعمَأج  topluca karar verdikleri 
مهرَأم yapacakları işeمهو  onlarونكُرمي  o hileli-düzeni 

kurarlarken 
102) İşte bu, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. 
Yoksa onlar, o hileli-düzeni kurarlarken, yapacakları işe 
topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin. 

و Veام  değildirَأكْثَر  çoğuالنَّاِس  insanlarınلَوو  bileَتصرح  
sen şiddetle arzu etsenْؤِمِنينِبم  iman edecek 

103) Ve sen şiddetle arzu etsen bile, insanların çoğu iman 
edecek değildir. 
(*)Kureyş'in, "İsrâiloğulları Mısır'a niçin gitti?" şeklindeki sorusuna cevap 
olmak üzere inmiş olan bu kıssa ile Kur'an'ın bir mucize, Hz. 
Muhammed'in de bir peygamber olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte 
Kureyş'in çoğu inanmamıştır. Zira onlar gerçeği aramada samimi 
değillerdi. Yüce Allah, "Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların 
çoğu inanmazlar" buyurarak elçisini teselli etti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فَلَما أَنْ جاَء الْبِشري أَلْقَاه علَى وجِهِه فَارتد بِصريا قَالَ أَلَم أَقُلْ 
قَالُوا ياأَبانا استغِفر ) 96(ِه ما لَا تعلَمونَ لَكُم ِإني أَعلَم ِمن اللَّ

 اِطِئنيا خا كُنا ِإننوبا ذُني ) 97(لَنبر لَكُم ِفرغتأَس فوقَالَ س
 ِحيمالر فُورالْغ وه هى ) 98(ِإنآو فوسلَى يلُوا عخا دفَلَم
خقَالَ ادِه ويوِه أَبِإلَي آِمِنني اَء اللَّهِإنْ ش ر99(لُوا ِمص ( فَعرو

أَبويِه علَى الْعرِش وخروا لَه سجدا وقَالَ ياأَبِت هذَا تأِْويلُ 
رؤياي ِمن قَبلُ قَد جعلَها ربي حقا وقَد أَحسن ِبي ِإذْ أَخرجِني 

اَء ِبكُمجِن وجالس طَانُ ِمنيغَ الشزِد أَنْ نعب ِو ِمندالْب ِمن 
 ِليمالْع وه هاُء ِإنشا يِلم ي لَِطيفبِتي ِإنَّ روِإخ نيبِني ويب

 ِكيمأِْويِل ) 100(الْحت ِني ِمنتلَّمعلِْك والْم ِني ِمنتيآت قَد بر
ِت والْأَرِض أَنت وِلي ِفي الدنيا الْأَحاِديِث فَاِطر السماوا

 اِلِحنيأَلِْحقِْني ِبالصا وِلمسفَِّني موِة تالْآِخر101(و ( ِمن ذَِلك
 مهروا أَمعمِإذْ أَج ِهميلَد ا كُنتمو كوِحيِه ِإلَيِب نياِء الْغبأَن

لناِس ولَو حرصت ِبمؤِمِنني وما أَكْثَر ا) 102(وهم يمكُرونَ 
)103(  
 onu sürdüğü  َألْقَاهMüjdeci  الْبِشيرgelip de  َأن جاءzaman فَلَما

 görmeye başladı  بِصيراderhal  فَارتَدonun yüzüne علَى وجِهِه
 Ben size  ِإنِّيsizin  لَكُمdememiş  َأقُْل?miydim  َألَمdedi ki قَاَل

muhakkakلَمَأع  biliyorum اللَِّه ِمن Allah’tanام  şeyleriونلَملَا تَع  
bilmeyeceğiniz 

96) Müjdeci gelip de onu onun yüzüne sürdüğü zaman 
derhal görmeye başladı; dedi ki: “Ben size, sizin 
bilmeyeceğiniz şeyleri Allah’tan muhakkak biliyorum, 
dememiş miydim?” 

 لَنَا bağışlanmasını  استَغِْفرEy babamız  ياَأبانَاDediler ki قَالُوا
dileنَاذُنُوب  günahlarımızınِإنَّا  Biz gerçektenكُنَّا  düşenler idik 

خَاِطِئين hataya 
97) Dediler ki: “Ey babamız, günahlarımızın 
bağışlanmasını dile. Biz gerçekten hataya düşenler idik.” 

  لَكُمmağfiret dileyeceğim  َأستَغِْفرileride  سوفDedi kiَ قَاَل
Sizin içinيبر  Rabbimdenِإنَّه  Şüphesiz Oوه  O’durالْغَفُور  
Ğafûrِحيمالر  Rahîm olan 

98) Dedi ki: “Sizin için ileride Rabbimden mağfiret 
dileyeceğim. Şüphesiz Ğafûr, Rahîm olan O’dur,O!” 

  يوسفhuzurunaَ  علَىgirdiklerinde  دخَلُواBöylece onlar فَلَما
Yusuf’unىآو  bastıِهِإلَي  bağrınaِهيوَأب  anne ve babasınıو  ve 

  اللَّهdilemesiyle  ِإن شَاءMısır’a  ِمصرgirin  ادخُلُواdedi ki قَاَل
Allah’ınآِمِنين  emin olarak 

99) Böylece onlar Yusuf’un huzuruna girdiklerinde, anne ve 
babasını bağrına bastı ve dedi ki: “Allah’ın dilemesiyle 
emin olarak Mısır’a girin.”  
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 الَِمنيِللْع ِإلَّا ِذكْر وٍر ِإنْ هأَج ِه ِمنلَيع مأَلُهسا تم104(و (
مٍة ِفي السآي ِمن نكَأَيا وهنع مها وهلَيونَ عرمِض يالْأَراِت واو

وما يؤِمن أَكْثَرهم ِباللَِّه ِإلَّا وهم مشِركُونَ ) 105(معِرضونَ 
)106 ( مهأِْتيت ذَاِب اللَِّه أَوع ةٌ ِمنغَاِشي مهأِْتيوا أَنْ تأَفَأَِمن

لَا ي مهةً وتغةُ باعونَ السرعو ِإلَى ) 107(شعِبيِلي أَدِذِه سقُلْ ه
 ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحبسِني وعبات نما وٍة أَنِصريلَى باللَِّه ع

 ِرِكنيش108(الْم ( ِهموِحي ِإلَيالًا نِإلَّا ِرج ِلكقَب ا ِمنلْنسا أَرمو
ي ى أَفَلَمِل الْقُرأَه كَانَ ِمن فوا كَيظُرنِض فَيوا ِفي الْأَرِسري

عاِقبةُ الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَدار الْآِخرِة خير ِللَِّذين اتقَوا أَفَلَا 
حتى ِإذَا استيئَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُِذبوا ) 109(تعِقلُونَ 

يجا فَننرصن ماَءهِم جالْقَو نا عنأْسب درلَا ياُء وشن نم 
 ِرِمنيجا ) 110(الْماِب مِلي الْأَلْبةٌ ِلأُورِعب ِصِهمكَانَ ِفي قَص لَقَد

كَانَ حِديثًا يفْترى ولَِكن تصِديق الَِّذي بين يديِه وتفِْصيلَ كُلِّ 
ةً ِلقَومحرى ودهٍء ويونَ شِمنؤ111(ٍم ي(  

 Resuller  الرسُلumutlarını kesip de  ِإذَا استَيَئسÖyle ki حتَّى
  كُِذبواgerçekten  قَدartık onların  َأنَّهمsandıkları وظَنُّوا

yalanladıklarınıمهاءج  onlara gelmiştirنَارنَص  bir sırada 
yardımımızيفَنُج  o kurtulmuşturنم  kimiنَشَاء  biz dilersek 

درلَا يو kesin olarak geri çevrilmeyecektirنَاْأسب  zorlu 
azabımızِمالْقَو نع  topluluğundanِرِمينجالْم  Günahkârlar 

110) Öyle ki Resuller, umutlarını kesip de, artık onların 
gerçekten yalanladıklarını sandıkları bir sırada onlara 
yardımımız gelmiştir; biz kimi dilersek o kurtulmuştur. 
Günahkârlar topluluğundan zorlu azabımız kesin olarak 
geri çevrilmeyecektir. 

لَقَد Andolsunكَان  vardırِصِهمِفي قَص  onların kıssalarındaٌةرِعب  
ibretler ِليِلُأو sahipleri içinاِبالَْألْب  olgun akılام  değildirكَان  O 

  تَصِديقancakَ  ولَِكنdüzüp uydurulan  يفْتَرىbir söz حِديثًا
doğrulayıcıنيالَِّذي ب  öncekileriِهيدي  kendindenتَفِْصيَلو  
açıklayıcısıِّكُل  herٍءشَي  şeyinىدهو  bir hidayetو  ve ًةمحر 
rahmettirٍمِلقَو  bir topluluk için deْؤِمنُوني  iman edecek 

111) Andolsun, onların kıssalarında olgun akıl sahipleri için 
ibretler vardır. O, düzüp uydurulan bir söz değildir, ancak 
kendinden öncekileri doğrulayıcı, her şeyin açıklayıcısı, 
iman edecek bir topluluk için de bir hidayet ve rahmettir. 
Bu kıssa, Allah'ın takdirini hiç kimsenin önleyemeyeceğini göstermesi 
bakımından da ibret vericidir. Nitekim, kardeşlerinin Hz, Yûsuf'u 
kıskanmaları ve ona bunca kötülük etmeleri, onun yükselmesine engel 
olamamış, tam tersine buna zemin hazırlamıştır, Hz. Yûsuf, kendisim 
öldürmek isteyen ve kuyuya atan kardeşlerinden istediği gibi intikam alma 
imkânına sahip olduğu halde bunu yapmamış, kötülüğü iyilikle 
karşılamıştır. Kardeşleri onun huzurunda suçlarını itiraf ettikleri zaman, 
"Bugün sizi kınamak yok, Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en 
merhametlisidir" diyerek peygambere yakışır bir yücelik göstermiştir. Özü 
itibariyle kıssa, insanlığın serüvenine hakim olan, insanın öz benliğinde ve 
sosyal hayatta sürüp giden iyi ile kötünün mücadelesinden ilginç ve 
etkileyici bir kesit vermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 

و Veمَألُها تَسم  oysa ki istemiyorsunِهلَيع  sen buna karşı 
onlardanٍرَأج ِمن  bir ücret deوه ِإن  Oِإلَّا  yalnızcaِذكْر  bir 

hatırlatmadırالَِمينِللْع  alemler için 
104) Ve oysa ki sen buna karşı onlardan bir ücret de 
istemiyorsun. O, alemler için yalnızca bir hatırlatmadır. 

نكََأيو nice vardır kiآ ٍة ِمني ayetlerاِتاومِفي الس  Göklerdeو  ve 
  عنْهاona  وهمüzerinden  علَيهاgeçerler de  يمرونyerde الَْأرِض

giderlerونِرضعم  sırtlarını dönüp 
105) Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, üzerinden 
geçerler de, ona sırtlarını dönüp giderler. 

و Veام  etmezlerْؤِمني  imanَأكْثَر  çoğu مِباللَِّه ه Allah’aِإلَّا  
koşmaksızınمهو  onlarınشِْركُونم  şirk 

106) Ve onların çoğu şirk koşmaksızın Allah’a iman 
etmezler. 

 َأنŞimdi bunlar kendilerini güvende mi buldular?  َأفََأِمنُوا
 kapsamlı bir  غَاِشيةkendilerine gelivermesindenٌ ِتيهمتَْأ

bürümeninذَاِبع ِمن  azabındanاللَِّه  Allah’ınَأو  veyaمهتَْأِتي  
onların gelmesindenُةاعالس  saatinًغْتَةب  apansızمهو  onlara لَا 

ونرشْعي hiç haberleri yokken 
107) Şimdi bunlar, kendilerine Allah’ın azabından kapsamlı 
bir bürümenin gelivermesinden veya onların hiç haberleri 
yokken onlara saatin apansız gelmesinden kendilerini 
güvende mi buldular? 

 davet  َأدعوbenim yolumdur  سِبيِليİşte bu  هِذِهDe ki قُْل
ediyorumَِّه ِإلَى الل Ben Allah’aلَىع  üzereٍةِصيرب  bir basiretَأنَا  

ben نمو deِنيعاتَّب  bana uyanlar daانحبسو  tenzih ederimاللَِّه  
Allah’ıامو  değilimَأنَا  benشِْرِكينالْم ِمن  müşriklerden 

108) De ki: “İşte bu, benim yolumdur. Ben Allah’a bir 
basiret üzere davet ediyorum; ben de bana uyanlar da. 
Allah’ı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim.” 

و Veلْنَاسا َأرم  göndermedikِلكقَب ِمن  biz senden önceِإلَّا  
dışındaالًاِرج  kimselerنُوِحي  vahyettiğimizِهمِإلَي  kendilerine 
 Hiç dolaşmıyorlar  َأفَلَم يِسيرواşehirlerin  الْقُرىhalkına ِمن َأهِل

mıِضِفي الَْأر  yeryüzündeوانْظُرفَي  görmüş olsunlar?َفكَي  
nasılُةاِقبع كَان  bir sona uğradıklarınıِلِهمقَب ِمن الَِّذين  ki 

kendilerinden öncekilerinارلَدو  yurduِةالْآِخر  Ahiretرخَي  
elbette daha hayırlıdırِللَِّذين  içinااتَّقَو  sakınanlarَأفَلَا  

erdirmeyecek misiniz?ِقلُونتَع  Siz yine de akıl 
109) Ve biz senden önce, (nice) şehirlerin halkına 
kendilerine vahyettiğimiz kimseler dışında göndermedik. 
Hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden 
öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görmüş olsunlar? 
Ahiret yurdu sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Siz yine 
de akıl erdirmeyecek misiniz? 
(*)Bu âyet-i kerîme, müşriklerin Hz. Peygamber'i kastederek "Ona bir 
melek indirilseydi ya! mealindeki sözlerine cevap olarak inmiştir. Bu ve 
benzeri âyetler, insanlara cin ve melek gibi insandan başka varlıklardan 
peygamber gönderilmediğini ifade eder. 
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اللَّه Allah O’durالَِّذي  kiفَعر  yükseltmiştirاِتاومالس  gökleri 
  استَوىSonra  ثُمgördüğünüz şekilde  تَرونَهاdireksiz ِبغَيِر عمٍد

istiva ettiِشرلَى الْعع  Arş’aخَّرسو  emrine boyun eğdirmiştir 
سالشَّم Güneşiو  ve رالْقَم ayıٌّكُل  Her biriِريجي   akıp 

gitmektedirlerٍلِلَأج  bir süreye kadarىمسم  adı konulmuş 
ربدي yerli yerince düzenlerرالَْأم  Her işiُلفَصي  birer birer 

açıklarاِتاآلي  ayetleriلَّكُملَع  Umulur ki ِبِلقَاِء kavuşacağınıza 
كُمبر Rabbinizeتُوِقنُون  kesin bilgiyle inanırsınız 

2) Allah O’dur ki, gökleri gördüğünüz şekilde direksiz 
yükseltmiştir. Sonra Arş’a istiva etti. Güneşi ve ayı emrine 
boyun eğdirmiştir. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar 
akıp gitmektedirler. Her işi yerli yerince düzenler, ayetleri 
birer birer açıklar. Umulur ki, Rabbinize kavuşacağınıza 
kesin bilgiyle inanırsınız. 

و Ve وه Oدالَِّذي م  yayıp uzatanضالَْأر  yeriَلعجو  kılandırاِفيه  
ondaاِسيور  sarsılmaz dağlarو  ve اارَأنْه ırmaklarِّكُل ِمنو  her 
  اثْنَيِنçift  زوجيِنOrada  ِفيهاyaratmıştır  جعَلürünlerin الثَّمراِت

birinden ikişerغِْشيي  bürümektedirَلاللَّي  geceyiارالنَّه  
gündüzeِإن  Şüphesizِفي ذَِلك  bunlardaاٍتلَآي  ayetler vardır 

 düşünen  يتَفَكَّرونbir topluluk için ِلقَوٍم
3) Ve O, yeri yayıp uzatan, onda sarsılmaz dağlar ve 
ırmaklar kılandır. Orada ürünlerin her birinden ikişer çift 
yaratmıştır; geceyi gündüze bürümektedir. Şüphesiz 
bunlarda düşünen bir topluluk için ayetler vardır. 

و Ve ِضِفي الَْأر yeryüzündeِقطَع  kıtalar vardırٌاتاِورتَجم   
birbirine yakın komşuٌنَّاتجو  bağlarıنَاٍبَأع ِمن  üzümعرزو  

ekinlerنَِخيٌلو  hurmalıklar da vardır kiِْصن انو çatallıو  ve  رغَي
  ونُفَضُلbir  واِحٍدsu ile  ِبماٍءbunlar sulanır  يسقَىçatalsız ِصنْواٍن

ama üstün kılıyoruzاهضعب  bazısınaٍضعلَى بع  bazısını ِفي 
 ayetler  لَآياٍتbunlarda  ِفي ذَِلكŞüphesiz  ِإنürünlerinde الُْأكُِل

vardırٍم ِلقَو bir topluluk içinِقلُونعي  aklını kullanan 
4) Ve yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır; 
üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da 
vardır ki, bunlar bir su ile sulanır; ama ürünlerinde bazısını 
bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan 
bir topluluk için ayetler vardır.  

و Ve ِإن بجتَع şaşıyorsanبجفَع  asıl şaşılacak olanملُهقَو  
demeleridirَأِئذَا  miكُنَّا  Bizاابتُر  toprak iken َأِئنَّا gerçektenلَِفي  

tekrar خَلٍْق yaratılacağız?ِديٍدج  yenidenلَِئكُأو  İşte onlar الَِّذين 
  الَْأغْلَاُلbunlardır  وُأولَِئكRablerine  ِبربِهمinkar edenlerdir كَفَروا

 demir halkalar olanlar da  نَاِقِهمِفي َأع  Boyunlarında لَِئكُأوو 
İşte bunlardırابحَأص  ehli deالنَّاِر  ateşمه  Onlarا ِفيه orada 

ونخَاِلد daimidirler 
5) Ve eğer şaşıyorsan asıl şaşılacak olan onların: “Biz toprak 
iken mi, gerçekten tekrar yeniden yaratılacağız?” 
demeleridir. İşte onlar Rablerine inkar edenlerdir. 
Boyunlarında demir halkalar olanlar da bunlardır. İşte ateş 
ehli de bunlardır. Onlar orada daimidirler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )13(سورة الرعد 
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم

 ِتلْك آيات الِْكتاِب والَِّذي أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك الْحق املر
اللَّه الَِّذي رفَع السماواِت ) 1(ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يؤِمنونَ 

 سمالش رخسِش ورلَى الْعى عوتاس ا ثُمهنورٍد تمِر عيِبغ
 يجِري ِلأَجٍل مسمى يدبر الْأَمر يفَصلُ اآلياِت والْقَمر كُلٌّ

وهو الَِّذي مد الْأَرض وجعلَ ) 2(لَعلَّكُم ِبِلقَاِء ربكُم توِقنونَ 
ِفيها رواِسي وأَنهارا وِمن كُلِّ الثَّمراِت جعلَ ِفيها زوجيِن 

يلَ النهار ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ اثْنيِن يغِشي اللَّ
)3 ( عرزاٍب ونأَع ِمن اتنجو اتاِورجتم ِض ِقطَعِفي الْأَرو

ونِخيلٌ ِصنوانٌ وغَير ِصنواٍن يسقَى ِبماٍء واِحٍد ونفَضلُ بعضها 
) 4(ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ علَى بعٍض ِفي الْأُكُِل 

وِإنْ تعجب فَعجب قَولُهم أَِئذَا كُنا ترابا أَِئنا لَِفي خلٍْق جِديٍد 
 اِقِهمنالْأَغْلَالُ ِفي أَع لَِئكأُوو ِهمبوا ِبركَفَر الَِّذين لَِئكأُو

  )5(ِر هم ِفيها خاِلدونَ وأُولَِئك أَصحاب النا
13 RA’D SURESİ  

Kur'an-ı Kerim'in 13. suresi. 43 ayet, 855 kelime ve 3506 
harften ibarettir. Adını on üçüncü ayetinde geçen "er-ra'd" 
(gök gürültüsü) kelimesinden almış olup, bu adı alışının 
özel bir sebebi yoktur. Nerede nazil olduğu hakkında 
müfessirler arasında ihtilaf vardır. Bazılarına göre mekkî, 
diğer bazılarına göre medenî'dir. Alusî, İbn Abbas ve Ali b. 
Ebi Talib'den surenin Mekke'de nazil olduğunun rivâyet 
edildiğini ve Said b. Cübeyr'in de aynı kanaatte olduğunu 
zikrettikten sonra, Medine'de nâzil olduğu yolundaki 
rivâyetlere değinmekte ve bu konudaki görüş ayrılıklarının 
arasını "Bu sure, bazı ayetleri dışında Mekke'de nâzil 
olmuştur" diyerek telif etmektedir.376  Surenin ele aldığı 
konular ve uslûbu incelendiği zaman mekkî olduğu 
kanaatının doğruluğu güç kazanmaktadır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 Kitab’ın  الِْكتَاِبayetleridir  آياتBunlarُ  ِتلْكRa  رLam  لمElif ا
و Ve الَِّذي ُأنِزَل indirilenِإ كلَي sanaكبر ِمن  Rabbindenُّقالْح  

haktırلَِكنو  Fakatَأكْثَر  çoğuالنَّاِس  insanlarınلَا  etmezler 
ْؤِمنُوني iman 

1) Elif, Lam, Ra. Bunlar Kitab’ın ayetleridir. Ve sana 
Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu iman 
etmezler. 
"Sana Rabbinden indirilen" yani bu Kur'ân "haktır." Müşriklerin: Sen 
bunu kendiliğinden uydurmaktasın, dedikleri gibi değildir. O halde bu 
Kitaba sımsskı sarıl ve ondaki hükümler gereğince amel et. Mukatil der 
ki: Bu âyet-i kerîme müşrikler; Muhammed Kur'ân'ı kendiliğinden 
uydurmaktadır, demeleri üzerine inmiştir.377 
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 ِلِهمقَب ِمن لَتخ قَدِة ونسلَ الْحئَِة قَبيِبالس كِجلُونعتسيو
 كبِإنَّ رو لَى ظُلِْمِهماِس عٍة ِللنِفرغلَذُو م كبِإنَّ رو ثُلَاتالْم

ويقُولُ الَِّذين كَفَروا لَولَا أُنِزلَ علَيِه آيةٌ ) 6(لَشِديد الِْعقَاِب 
اللَّه يعلَم ما تحِملُ ) 7(ِمن ربِه ِإنما أَنت منِذر وِلكُلِّ قَوٍم هاٍد 

 هدٍء ِعنيكُلُّ شو اددزا تمو امحالْأَر ِغيضا تمكُلُّ أُنثَى و
سواٌء ) 9(م الْغيِب والشهادِة الْكَِبري الْمتعاِلي عاِل) 8(ِبِمقْداٍر 

ِمنكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر ِبِه ومن هو مستخٍف ِباللَّيِل 
لَه معقِّبات ِمن بيِن يديِه وِمن خلِْفِه ) 10(وساِرب ِبالنهاِر 
مِر اللَِّه ِإنَّ اللَّه لَا يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما يحفَظُونه ِمن أَ

 ِمن ما لَهمو لَه دروًءا فَلَا مٍم سِبقَو اللَّه ادِإذَا أَرو ِبأَنفُِسِهم
هو الَِّذي يِريكُم الْبرق خوفًا وطَمعا ) 11(دوِنِه ِمن واٍل 

ويسبح الرعد ِبحمِدِه والْملَاِئكَةُ ) 12(سحاب الثِّقَالَ وينِشئُ ال
 مهاُء وشي نا مِبه ِصيبفَي اِعقوِسلُ الصريِخيفَِتِه و ِمن

  )13(يجاِدلُونَ ِفي اللَِّه وهو شِديد الِْمحاِل 
وه Oِريكُمالَِّذي ي  size meydana getirendir َقرالْب şimşeğiفًاخَو  

korkuو  ve اعطَم ümit içindeنِْشُئيو  gösterenابحالس  bulutları 
 ağır الثِّقَاَل

12) O, size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve  ağır 
bulutları meydana getirendir. 

و Ve حبسي tesbih ederدعالر  gök gürültüsü ِدمِبح hamd ileِه  
O’nuُلَاِئكَةالْمو  Melekler deِخيفَِتِه ِمن  heybetinden dolayı 
  ِبهاçarpar فَيِصيبO yıldırımlar   الصواِعقgönderipَ ويرِسُل

onlarlaشَاءي نم  dilediğiniمهو  Onlarاِدلُونجي  mücâdele edip 
dururkenِفي اللَِّه  Allah hakkındaو  Ve وه Oشَِديد  pek şiddetli 

olandırاِلالِْمح  azabı 
13) Ve gök gürültüsü O’nu  hamd ile tesbih eder. Melekler 
de O'nun heybetinden dolayı tesbih ederler. Onlar, Allah 
hakkında mücâdele edip dururken O, yıldırımlar gönderip 
onlarla dilediğini çarpar. Ve O, azabı pek şiddetli olandır. 
Allah'ın Resûlü (a.s), arap zorbalarından birini yanına çağırması için birini 
göndermek istemişti. Ona gitmesini emrettiği elçisi: "Ey Allah'ın elçisi, o, 
sana gelmeyi kabul etmiyecek bir zorbadır, azgın birisidir." dedi. 
Resûlullah: "Git ve onu bana çağır." buyurdu.. Gönderilen elçi: "Allah'ın 
Resûlü (a.s) seni çağırıyor." dedi. Zorba kişi: "Allah'ın Resûlü de kimmiş, 
Allah da neymiş; Altından mı, gümüşten mi, demirden mi yoksa bakırdan 
mı?" deyip gelmeyi reddetti. Elçi geri dönüp Hz. Peygamber (a.s)'e geldi 
ve durumu haber verdi. Resûlullah (a.s) ikinci defa: "Ona geri dön ve onu 
bana çağır." buyurdular. Elçi, o zorbaya gidip tekrar çağırdıysa da durum 
değişmedi, adam gelmedi. Elçi Hz. Peygamber (a.s)'e dönüp durumu 
haber verdi. Resûl-i Ekrem (a.s) üçüncü kere: "Ona dön ve onu bana 
çağır." buyurdular. Elçi üçüncü kere o zorbanın yanına vardı ve onlar 
tartışırlarken Allah Tealâ tam o zorbanın başı hizasına bir bulut gönderdi, 
buluttan şimşek çakıp bir yıldırım düştü de o zorbanın kafatasını alıp 
götürdü. İşte bunun üzerine Allah Tealâ: "O, yıldırımları gönderir de 
onlarla dilediğini çarpar….'' âyet-i kerimesini indirdi.342 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِجلُونَكتَعسيو Onlar senden çabucak istiyorlarَئِةيِبالس  kötülüğü 
 nice gelip  خَلَتHalbukiْ  وقَدiyilikten  الْحسنَِةönce قَبَل

geçmiştirِلِهمقَب ِمن  onlardan önce ُثُلَاتالْم ibret alınacak 
örnekleriو  Veِإن  doğrusuكبر  Rabbinلَذُو  sahibidirٍةغِْفرم  
mağfiretِللنَّاِس  insanlar içinلَىع  haldeظُلِْمِهم  onlar zülum 
ettikleriو  Ve ِإن kuşkusuz  كبر Rabbinin لَشَِديد çok 

şiddetlidirالِْعقَاِب  azabı da 
6) Onlar senden, iyilikten önce kötülüğü çabucak istiyorlar. 
Halbuki onlardan önce ibret alınacak nice örnekleri gelip 
geçmiştir. Ve doğrusu insanlar zülum ettikleri halde 
Rabbin onlar için mağfiret sahibidir. Ve kuşkusuz  
Rabbinin azabı da çok şiddetlidir. 

و Veقُوُلي  diyorlar kiواكَفَر الَِّذين  kâfirlerلَو  yaلَا ُأنِزَل  
indirilseydiِهلَيع  Onaٌةآي  bir mucizeِهبر ِمن  Rabbindenاِإنَّم  

ancakََأنْت  senنِذرم  bir uyarıcısınو  ve ِِّلكُلherٍمقَو  toplumun 
 bir rehberi vardır هاٍد

7) Ve kâfirler diyorlar ki: Ona Rabbinden bir mucize 
indirilseydi ya! (Halbuki) sen ancak bir uyarıcısın ve her 
toplumun bir rehberi vardır. 

اللَّه Allahلَمعي  bilirام  neyeِمُلتَح  gebe kalacağınıُّكُل  Herُأنثَى  
dişininامو  neyiتَِغيض  eksikامحالَْأر  rahimlerinامو  neyiاددتَز  

ziyade edeceğiniُّكُلو  herٍءشَي  şeyهِعنْد  Onun katındaاٍرِبِمقْد  
ölçü iledir 

8) Her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerin neyi eksik, 
neyi ziyade edeceğini Allah bilir. Onun katında her şey ölçü 
iledir. 

اِلمع, bilir ِبالْغَي görülmeyeni deِةادالشَّهو  görüleni deالْكَِبير  
çok büyüktürاِليتَعالْم  yücedir  

9) O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, 
yücedir. 

اءوس eşittirِمنْكُم  Sizdenرَأس نم  gizleyenleَلالْقَو  sözüرهج نمو  
açığa vuranِبِه  onuنمو  kim olursaوه  O’nunتَخٍْفسم  

gizlenenleِلِباللَّي  geceleyinاِربسو  yürüyen اِرِبالنَّه gündüzün 
10) Sizden, sözü gizleyenle onu açığa vuran, geceleyin 
gizlenenle gündüzleyin yürüyen kim olursa O’nun yanında 
eşittir. 

لَه Onunٌاتقِّبعم  takipçiler vardırِهيدِن ييب ِمن  önündeو  ve  ِمن
  اللَِّهemriyle  ِمن َأمِرonu نَهkoruyan   يحفَظُوarkasında خَلِْفِه

Allah'ınِإن  elbetteاللَّه  Allahرغَيلَا ي  onları değiştirmezٍما ِبقَوم  
Bir toplumتَّىح  kadar وارغَيي değiştirinceyeا ِبَأنفُِسِهمم  

kendilerindeki özellikleriِإذَاو  zamanادَأر  dilediğiاللَّه  Allah 
 artık geri  مردyoktur  فَلَاkötülük  سوءاbir topluma ِبقَوٍم

çevrilme لَه onun içinامو  yokturملَه  Onlarınود ِمن  başka ِنِه 
O’ndan اٍلو ِمن yardımcıları da 

11) Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu 
koruyan takipçiler (melekler) vardır. Bir toplum 
kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, elbette 
onları değiştirmez. Allah bir topluma kötülük dilediği 
zaman, artık onun için geri çevrilme yoktur. Onların 
O’ndan  başka yardımcıları da yoktur. 
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 ve وGöklerin السماواِتRabbi ربkimdir?  منDe ki قُْل
  َأفَاتَّخَذْتُمO halde de ki  قُْلAllah'tır  اللَّهDe ki  قُْلyerin الَْأرِض

edindiniz?وِنِهد ِمن  O'nu bırakıp daاءِليَأو  dostlar mıِلكُونملَا ي  
gücüne sahip olmayanِلَأنفُِسِهم  kendilerineانَفْع  faydaو  ve لَا 

  الَْأعمىbir olur تَِوي يسmu hiç?  هْلDe ki  قُْلzarar verme ضرا
Körleِصيرالْبو  görenَأم  Ya daْله  olur mu?تَِويتَس  eşitُاتالظُّلُم  

karanlıklarlaالنُّورو  aydınlıkَأم  Yoksaلُواعج  buldular daِللَِّه  
Allahكَاءشُر  ortaklarخَلَقُوا  yarattığıكَخَلِْقِه  gibi yaratanفَتَشَاب ه 

birbirine benzer miُالْخَلْق  bu yaratmaِهملَيع  göründü?قُْل  De 
kiاللَّه  Allahُخَاِلق  yaratandırِّكُل  herٍءشَي  şeyiو  Ve وه O 

اِحدالْو birdirارالْقَه  karşı durulamaz güç sahibidir 
16) De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: 
"Allah'tır." O halde de ki: "O'nu bırakıp da kendilerine 
fayda ve zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı 
edindiniz?" De ki: "Körle gören bir olur mu hiç? Ya da 
karanlıklarla aydınlık eşit olur mu?" Yoksa Allah  yarattığı 
gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca 
birbirine benzer mi göründü? De ki: Allah her şeyi 
yaratandır. Ve O, birdir, karşı durulamaz güç sahibidir. 

 sel olup aktı  فَسالَتsuْ  ماءgökten  ِمن السماِءO indirdi de َأنزَل
 yüklenip  فَاحتَمَلkendi hacimlerince  ِبقَدِرهاvâdiler َأوِديةٌ

götürdüُليالس  Bu selادبز  bir köpüğü ااِبير üste çıkan اِممو 
şeylerden deونوِقدي  erittikleriِهلَيع  isteyerekِفي النَّاِر  ateşte 

ِتغَاءاب yapmak ٍةِحلْي Süsَأو  veyaتَاٍعم  eşyaدبز  köpük olurِمثْلُه  
buna benzerكَذَِلك  İşte böyleِربضي  misal verirاللَّه  Allah 

 gider  فَيذْهبköpük  الزبدFakat  فََأماbâtıla الْباِطَل ile  وhak الْحقَّ
فَاءج atılıpو  Ve اَأم gelinceام  şeyeنفَعي  fayda verenالنَّاس  

insanlaraُكُثمفَي  o kalırِض ِفي الَْأر yeryüzündeكَذَِلك  İşte böyle 
ِربضي getirirاللَّه  Allahثَاَلالَْأم  misaller 

17) O, gökten su indirdi de vâdiler kendi hacimlerince sel 
olup aktı. Bu sel, üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. 
Süs veya (diğer) eşya yapmak isteyerek ateşte erittikleri 
şeylerden de buna benzer köpük olur. İşte Allah hak ile 
bâtıla böyle misal verir. Fakat köpük atılıp gider. Ve 
insanlara fayda veren şeye gelince, o yeryüzünde kalır. İşte 
Allah böyle misaller getirir. 

ِللَِّذين için  واابتَجاس  İşte emrine uyanlarِهمبِلر   Rablerinin 
 uymayanlara الَِّذين لَم يستَِجيبوا Ve  وen güzel vardır الْحسنَى

gelinceلَه  onaلَو  eğerَأن  mutlakaملَه  olanlarınام  
kendilerinin olsaِضِفي الَْأر  yeryüzündeاِميعج  tümü ileِمثْلَهو  

bir misli dahaهعم  bunun yanındaاولَافْتَد  feda ederlerِبِه  onu 
لَِئكُأو İşte onlar var yaملَه  onlaradır وءس en kötüsüاِبالِْحس  

hesabınو  Veاْأوم  varacakları yer deمه  onlarınنَّمهج  
cehennemdirِبْئسو  O ne kötüادالِْمه  yataktır 

18) İşte Rablerinin emrine uyanlar için en güzel (mükâfat) 
vardır. Ve ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde 
olanların tümü ile bunun yanında bir misli daha 
kendilerinin olsa, (kurtulmak için) onu mutlaka feda 
ederler. İşte onlar var ya, hesabın en kötüsü onlaradır. Ve 
onların varacakları yer de cehennemdir. O, ne kötü yataktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مونَ لَهِجيبتسوِنِه لَا يد ونَ ِمنعدي الَِّذينو قةُ الْحوعد لَه
 هو ِبباِلِغِه وما ِبشيٍء ِإلَّا كَباِسِط كَفَّيِه ِإلَى الْماِء ِليبلُغَ فَاه وما

 من ِفي يسجدوِللَِّه ) 14(دعاُء الْكَاِفِرين ِإلَّا ِفي ضلَاٍل 
السماواِت والْأَرِض طَوعا وكَرها وِظلَالُهم ِبالْغدو والْآصاِل 

)15 (خقُلْ أَفَات ِض قُلْ اللَّهالْأَراِت واومالس بر نقُلْ م مذْت
ِمن دوِنِه أَوِلياَء لَا يمِلكُونَ ِلأَنفُِسِهم نفْعا ولَا ضرا قُلْ هلْ 
 أَم ورالنو اتِوي الظُّلُمتسلْ ته أَم ِصريالْبى ومِوي الْأَعتسي

 ِهملَيع لْقالْخ هابشلِْقِه فَتلَقُوا كَخكَاَء خرلُوا ِللَِّه شعج قُلْ اللَّه
 ارالْقَه اِحدالْو وهٍء ويكُلِّ ش اِلقاًء ) 16(خاِء ممالس لَ ِمنأَنز

فَسالَت أَوِديةٌ ِبقَدِرها فَاحتملَ السيلُ زبدا راِبيا وِمما يوِقدونَ 
لُه كَذَِلك يضِرب علَيِه ِفي الناِر ابِتغاَء ِحلْيٍة أَو متاٍع زبد ِمثْ

 اسالن نفَعا يا مأَمفَاًء وج بذْهفَي دبا الزاِطلَ فَأَمالْبو قالْح اللَّه
ِللَِّذين ) 17(فَيمكُثُ ِفي الْأَرِض كَذَِلك يضِرب اللَّه الْأَمثَالَ 

ي لَم الَِّذينى ونسالْح ِهمبوا ِلرابجتا اسم مأَنَّ لَه لَو وا لَهِجيبتس
ِفي الْأَرِض جِميعا وِمثْلَه معه لَافْتدوا ِبِه أُولَِئك لَهم سوُء 

 ادالِْمه ِبئْسو منهج ماهأْوماِب و18(الِْحس(  
لَه ancak O'dur ُةوعد Yalvarılmaya ِّقالْح lâyık olan الَِّذينو 
يونعد dua ettikleriوِنِهد ِمن  O'nun dışındaونتَِجيبسلَا ي  

isteklerini karşılamazlarملَه  onlarınٍءِبشَي  hiçbir şeyleِإلَّا  
ancakاِسِطكَب  açan kimse gibidirِهكَفَّي  iki avucunu ِإلَى doğru 
  هوdeğildir  وماOnlar ağzına  فَاهgelsin diye  ِليبلُغsuyaَ الْماِء

Halbuki onunاِلِغِهِبب  ağzına girecekاءعا دمو  duasıالْكَاِفِرين  
Kâfirlerinِإلَّا  kuşkusuzلَاٍلِفي ض  hedefini şaşırmıştır 

14) Yalvarılmaya lâyık olan ancak O'dur. O'nun dışında 
dua ettikleri onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar. 
Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu 
açan kimse gibidir. Halbuki (suyu ağzına götürmedikçe) 
onun ağzına girecek değildir. Kâfirlerin duası kuşkusuz 
hedefini şaşırmıştır. 
(*)İnsanoğlu daima kendisinden daha güçlü bir varlığa sığınma, tapınma, 
yalvarma ve yardım isteme ihtiyacında olmuştur, Allah'ın gönderdiği hak 
dine ve peygamberlere inananlar Allah'a sığınmış, O'na tapmış ve O'ndan 
yardım dilemişlerdir. Hak dine inanmayanlar ise çeşitli bâtıl tanrılara 
tapıp, onlardan yardım istemişlerdir. İşte âyet-i kerîme insanların bu 
durumunu bir benzetme ile tasvir ederek sonucu ortaya koymaktadır. 

و Veِللَِّه  Allah'aدجسي  secde ederlerنم  bulunanlar da ِفي 
 istemez ها وكَرister  طَوعاyerde الَْأرِض ve  وgöklerde السماواِت
مِظلَالُهو onların gölgeleri deوِبالْغُد  sabahو  veاِلالْآص  akşam 

15) Ve göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de 
sabah ve akşam ister istemez Allah'a secde ederler. 
Secde, genellikle üç manada kullanılır: Üstün saygı duyup tazim 
makamında başı eğip alnı yere koymak. Baş eğip ilâhî buyruğa uymak, 
bağlı bulunduğu kanun doğrultusunda hareket etmek. Saygı duyup 
Allah'ın ibâdete lâyık olduğunu dile getirmek suretiyle O'nun yüksek 
kudreti karşısında mahviyet ve teslimiyet duymak. 
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أَفَمن يعلَم أَنما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك الْحق كَمن هو أَعمى ِإنما 
نقُضونَ الَِّذين يوفُونَ ِبعهِد اللَِّه ولَا ي) 19(يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْباِب 

 لَ ) 20(الِْميثَاقوصِبِه أَنْ ي اللَّه را أَمِصلُونَ مي الَِّذينو
والَِّذين صبروا ) 21(ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوَء الِْحساِب 

ابِتغاَء وجِه ربِهم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا ِمما رزقْناهم ِسرا 
اِر وى الدقْبع ملَه لَِئكئَةَ أُويِة السنسُءونَ ِبالْحرديةً ولَاِنيع
)22 ( اِجِهموأَزو اِئِهمآب ِمن لَحص نما وهلُونخدٍن يدع اتنج

م سلَا) 23(وذُرياِتِهم والْملَاِئكَةُ يدخلُونَ علَيِهم ِمن كُلِّ باٍب 
والَِّذين ينقُضونَ ) 24(علَيكُم ِبما صبرتم فَِنعم عقْبى الداِر 

عهد اللَِّه ِمن بعِد ِميثَاِقِه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه ِبِه أَنْ يوصلَ 
) 25(ويفِْسدونَ ِفي الْأَرِض أُولَِئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الداِر 

اللَّه يبسطُ الرزق ِلمن يشاُء ويقِْدر وفَِرحوا ِبالْحياِة الدنيا وما 
 اعتِة ِإلَّا ما ِفي الْآِخريناةُ الديوا ) 26(الْحكَفَر قُولُ الَِّذينيو

من يشاُء ويهِدي لَولَا أُنِزلَ علَيِه آيةٌ ِمن ربِه قُلْ ِإنَّ اللَّه يِضلُّ 
 ابأَن نِه مِبِذكِْر اللَِّه أَلَا ) 27(ِإلَي مهقُلُوب ِئنطْمتوا ونآم الَِّذين

 الْقُلُوب ِئنطْم28(ِبِذكِْر اللَِّه ت(  
 

اللَّه Allahُطسبي  bollaştırır daَقزالر  rızkınıشَاءي نِلم  dilediğine 
قِْدريو daraltır daوافَِرحو  Onlar şımardılarاِةيِبالْح  hayatıyla 
  ِفي الْآِخرِةdünya  الدنْياOysa hayatı  وما الْحياةdünyaُ الدنْيا

ahiretin yanındaِإلَّا  başka bir şey değildirتَاعم  geçici bir 
faydadan 

26) Allah dilediğine rızkını bollaştırır da daraltır da. Onlar 
dünya hayatıyla şımardılar. Oysa ahiretin yanında dünya 
hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir. 
25-26.Bu âyet-i kerimelerden birincisi Mukâtil'den rivayete göre Ehl-i 
kitab (Yahudi ve Hristiyanlar); ikincisi de İbn Abbâs'tan rivayete göre 
Mekkeliler (Mekke müşrikleri) hakkında nazil olmuştur.343 

و Ve قُوُلي diyorlar kiالَِّذين  olanlarواكَفَر  kâfirلَالَو  değil miydi? 
 Rabbinden  ِمن ربِهbir mucize  آيةOnaٌ  علَيِهindirilmeli ُأنِزَل
  من يشَاءsaptırır  يِضلAllahُّ لَّه الKuşkusuz  ِإنDe ki قُْل

dilediğiniِديهيو  hidayete erdirirِهِإلَي  kendisineَأنَاب نم  
yöneleni de 

27) Ve kâfir olanlar diyorlar ki: Ona Rabbinden bir mucize 
indirilmeli değil miydi? De ki: Kuşkusuz Allah dilediğini 
saptırır, kendisine yöneleni de hidayete erdirir. 

الَِّذين Bunlarنُواآم  iman edenlerو  ve ِئنتَطْم sükûnete 
erenlerdirمهقُلُوب  gönülleriِبِذكِْر  zikriyleاللَِّه  Allah'ınَألَا  

Bilesiniz kiِبِذكِْر  anmaklaاللَِّه  ancak Allah'ıِئنتَطْم  huzur 
bulurُالْقُل وب kalpler 

28) Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle 
sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı 
anmakla huzur bulur. 
 
 
 
 
 
 
 

نَأفَم kimse olur mu?لَمعي  bilen اَأنَّم Kuşkusuzُأنِزَل  indirilenin 
كِإلَي sanaكبر ِمن  Rabbindenُّقالْح  hak olduğunuنكَم  gibiوه  

kimseىمَأع  körاِإنَّم  Ancakتَذَكَّري  anlarلُواُأو  sahipleriاِبالَْألْب  
akıl 

19) Kuşkusuz Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu 
bilen kimse, kör kimse gibi olur mu? Ancak akıl sahipleri 
anlar. 

الَِّذين Onlarوفُوني  yerine getirenlerِدهِبع  ahdiniاللَِّه  Allah'ınو  
ve وننقُضلَا ي bozmayanlardırَالِْميثَاق  verdikleri sözü 

20) Onlar, Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri 
sözü bozmayanlardır. 

و Ve الَِّذين kimselerdirِصلُوني  gözetilmesiniام  şeyleriرَأم  
emrettiğiاللَّه  Allah'ınِبِه  onlarَلوصي َأن  gözetenنخْشَويو  

sakınanمهبر  Rablerindenو  ve خَافُوني korkanوءس  kötü 
 hesaptan الِْحساِب

21) Ve onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri 
gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan 
kimselerdir. 

و Ve الَِّذين onlarواربص  sabredenِتغَاءاب  isteyerekِهجو  rızasını 
ِهمبر Rablerininواَأقَامو  kılanَلَاةالص  namazıَأنفَقُواو  harcayan 
 ve  وgizli  ِسراrızıklardan  رزقْنَاهمkendilerine verdiğimiz ِمما

  ِبالْحسنَِةsavan kimselerdir يدرءونve   وaçık olarak علَاِنيةً
iyilikleََئةيالس  kötülüğüلَِئُأو ك İşte onlar var yaملَه  onlarındır 
 dünya yurdunun  الداِرsonu sadece عقْبى

22) Ve onlar, Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı 
kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak 
harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar 
var ya, dünya yurdunun (güzel) sonu sadece onlarındır. 

 oraya beraber  يدخُلُونَهاAdn  عدٍنcennetleridir جنَّاتُ
gireceklerو  ve نم olanlarlaلَحص  sâlihاِئِهمآب ِمن  babalarından 
اِجِهموَأزو eşlerindenاِتِهميذُرو  çocuklarındanُلَاِئكَةالْمو  melekler 

deخُلُوندي  varacaklardırِهملَيع  onların yanınaِّكُل ِمن  herاٍبب  
kapıdan 

23) Adn cennetleridir; oraya babalarından, eşlerinden ve 
çocuklarından sâlih olanlarla beraber girecekler, melekler 
de her kapıdan onların yanına varacaklardır. 

لَامس selam olsunكُملَيع  size اِبم karşılıkتُمربص  Sabrettiğinize 
مفَِنع ne güzeldirىقْبع  sonuاِرالد  Yurdunun 

24) (Melekler:) Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! 
Yurdunun sonu (cennet olan) ne güzeldir! (derler). 

و Ve وننقُضي الَِّذين bozanlarدهع  verdikleri sözüاللَِّه  Allah'a 
 terk  ويقْطَعونkuvvetle pekiştirdikten  ِميثَاِقِهsonra ِمن بعِد

edenlerام  رَأم emrettiğiاللَّه  Allah'ınِبِه  şeyleriَلوصي َأن  riayet 
edilmesiniو  ve وفِْسدين fesat çıkaranlarِضِفي الَْأر  

yeryüzündeلَِئكُأو  işteملَه  onlar içindirُنَةاللَّع  lânetو  Ve ملَه 
onlarındırوءس  kötüاِرالد  yurt 

25) Ve Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra 
bozanlar, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri  terk 
edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte lânet onlar 
içindir. Ve kötü yurt onlarındır. 
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و Veلَو  eğerآنًاقُر َأن  okunan bir Kitaplaتْ ِبِهريس  
yürütülseydiاُلالِْجب  dağlarَأو  veyaْتقُطِّع  parçalansaydıِبِه  

onunlaضالَْأر  yerَأو  yahutكُلِّم  konuşturulsaydıِبِه  onunla 
 bütün  جِميعاişler  الَْأمرAllah'a aittir  ِللَِّهFakat  بْلölüler الْموتَى

َئسيي َأفَلَم hâla bilmediler mi kiالَِّذين  edenlerنُواآم  İmanَأ  لَو ن
شَاءي dileseydiاللَّه  Allahىدلَه  hidayete erdirirdi?النَّاس  

insanlarıاِميعج  bütünاُلزلَا يو  gelmeye devam edecekالَِّذين  
edenlereواكَفَر  inkâr مهتُِصيب  bir bela وانَعا صِبم yaptıklarından 

dolayıٌةقَاِرع  ya ansızın َأو veyaُّلتَح  inecekاقَِريب  yakınına ِمن 
اِرِهمد evlerininتَّىح  kadarْأِتيي  gelinceyeدعو  vaadiاللَِّه 

Allah'ınِإن  Kuşkusuzاللَّه  Allahُخِْلفلَا ي  asla dönmezادالِْميع  
vaadinden 

31) Ve eğer okunan bir Kitapla dağlar yürütülseydi veya 
onunla yer parçalansaydı, yahut onunla ölüler 
konuşturulsaydı (o Kitap yine bu Kur'an olacaktı). Fakat 
bütün işler Allah'a aittir. İman edenler hâla bilmediler mi 
ki, Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi? 
Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkâr edenlere, 
yaptıklarından dolayı ya ansızın bir belâ gelmeye devam 
edecek veya evlerinin yakınına inecek. Kuşkusuz Allah, 
vaadinden asla dönmez. 
İbn Abbâs şöyle anlatıyor: (Kureyş kâfirleri) Hz. Peygamber (a.s)'e: "Eğer 
gerçek senin söylediğin gibiyse bizim ölmüş olan ilk şeyhlerimizi bize 
göster de onlarla konuşalım, bizi sıkmakta olan şu Mekke dağlarını bizden 
uzaklaştır ve böylece alanı bizim için genişlet." dediler de " Ve eğer 
okunan bir Kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı..." 
âyet-i kerimesi nazil oldu.344 

لَقَدو Andolsunِزَئتُهاس  alay edildi deٍلسِبر  peygamberlerle de 
ِلكقَب ِمن senden öncekiُتلَيفََأم  mühlet verdimواكَفَر ِللَِّذين  inkâr 

edenlereثُم  sonra daمَأخَذْتُه  onları yakaladımَففَكَي  nasılكَان  
imişِعقَاِب  Azabım 

32) Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi 
de ben inkâr edenlere mühlet verdim, sonra da onları 
yakaladım. Azabım nasıl imiş! 

نَأفَم olur mu?وه  böyleقَاِئم  gözetleyipِّلَى كُلنَفٍْس  ع Herkesin 
  شُركَاءOnlar Allah'a  ِللَِّهedindiler  وجعلُواkazandığını ِبما كَسبتْ
ortaklarقُْل  De kiموهمس  Onlara ad verinَأم  Yoksaُئونَهتُنَب  siz 

O’na haber veriyorsunuz?اِبم  bir şeyi miلَمعلَا ي  bilemeyeceği 
 laf mı ن الْقَوِل ِمboş  ِبظَاِهٍرYahut  َأمYeryüzünde ِفي الَْأرِض

ediyorsunuz?ْلب  Doğrusuنيز  süslü gösterildiِللَِّذين  edenlere 
 عنonlar alıkonuldular  صدوا ve  وhileleri  مكْرهمinkâr كَفَروا
  فَماAllah  اللَّهsaptırırsa  يضِلْلkimi  ومنdoğru yoldan السِبيِل

yokturلَه  artık onuاٍده ِمن  doğru yola iletecek 
33) Herkesin kazandığını gözetleyip muhafaza eden, böyle 
olur mu?. Onlar Allah'a ortaklar edindiler. De ki: "Onlara 
ad verin (onlar necidir?). Yoksa siz O’na yeryüzünde 
bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf 
mı ediyorsunuz?" Doğrusu inkâr edenlere hileleri süslü 
gösterildi ve onlar doğru yoldan alıkonuldular. Allah kimi 
saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. 

ملَه onlaraذَابع  sadece bir azap vardırاِةيِفي الْح  hayatında 
 daha  َأشَقAhiretُّ  الْآِخرِةazabı ise  ولَعذَابDünya الدنْيا

şiddetlidirامو  yokturملَه  Onlarıاللَِّه ِمن  Allah'tanاٍقو ِمن  
koruyacak kimse de 

34) Dünya hayatında onlara sadece bir azap vardır. Ahiret 
azabı ise daha şiddetlidir. Onları Allah'tan (onun 
azabından) koruyacak kimse de yoktur. 
 
 
 
 
 
 

الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت طُوبى لَهم وحسن مآٍب 
 أُمم ِلتتلُو كَذَِلك أَرسلْناك ِفي أُمٍة قَد خلَت ِمن قَبِلها) 29(

علَيِهم الَِّذي أَوحينا ِإلَيك وهم يكْفُرونَ ِبالرحماِن قُلْ هو ربي 
ولَو أَنَّ قُرآنا ) 30(لَا ِإلَه ِإلَّا هو علَيِه توكَّلْت وِإلَيِه متاِب 
 ضِبِه الْأَر تقُطِّع الُ أَوِبِه الِْجب تريلْ سى بتوِبِه الْم كُلِّم أَو

ِللَِّه الْأَمر جِميعا أَفَلَم ييئَس الَِّذين آمنوا أَنْ لَو يشاُء اللَّه لَهدى 
الناس جِميعا ولَا يزالُ الَِّذين كَفَروا تِصيبهم ِبما صنعوا قَاِرعةٌ 

 اِرِهمد ا ِمنلُّ قَِريبحت أَو ِلفخلَا ي اللَِّه ِإنَّ اللَّه دعو أِْتيى يتح
 اد31(الِْميع ( ِللَِّذين تلَيفَأَم ِلكقَب ٍل ِمنسِبر ِزئهتاس لَقَدو

أَفَمن هو قَاِئم ) 32(كَفَروا ثُم أَخذْتهم فَكَيف كَانَ ِعقَاِب 
و تبا كَسفٍْس ِبملَى كُلِّ نع أَم موهمكَاَء قُلْ سرلُوا ِللَِّه شعج

 نيلْ زِل بالْقَو ِبظَاِهٍر ِمن ِض أَمِفي الْأَر لَمعا لَا يِبم هئُونبنت
ِللَِّذين كَفَروا مكْرهم وصدوا عن السِبيِل ومن يضِللْ اللَّه فَما 

ذَاب ِفي الْحياِة الدنيا ولَعذَاب لَهم ع) 33(لَه ِمن هاٍد 
  )34(الْآِخرِة أَشق وما لَهم ِمن اللَِّه ِمن واٍق 

  طُوبىiyi  الصاِلحاِتişler yapanlara  وعِملُواİman edip الَِّذين آمنُوا
ne mutluملَه  onlar içindirنسحو  güzelآٍبم  Varılacak yurt da 

29) İman edip iyi işler yapanlara tuba378 (ne mutlu)! 
Varılacak güzel yurt da onlar içindir. 

كَذَِلك İşte böyleceلْنَاكسَأر  seni gönderdik kiٍةِفي ُأم  
ümmetlerinقَد  elbetteْخَلَت  nice gelip geçtiğiاِلهقَب ِمن  

kendilerinden önceمُأم  bir ümmeteِلتَتْلُو  okuyasınِهملَيع  
onlaraنَايحالَِّذي َأو  vahyettiğimiziكِإلَي  sanaو  Ve مه onlar 
ونكْفُري inkâr ediyorlarاِنمحِبالر  Rahman'ıقُْل  De kiوه  Oيبر  

benim Rabbimdirلَا  yokturِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه  O'ndanِهلَيع  
Sadece O'naُكَّلْتتَو  tevekkül ettimو  ve ِهِإلَي sadece O'nadır 

 dönüş متَاِب
30) İşte böylece elbette seni, kendilerinden önce nice 
ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki, sana 
vahyettiğimizi onlara okuyasın. Ve onlar Rahman'ı inkâr 
ediyorlar. De ki: O benim Rabbimdir. O'ndan başka ilah 
yoktur. Sadece O'na tevekkül ettim ve dönüş sadece 
O'nadır. 
(*)Müşrikler rahmeti her şeyi kuşatmış olan ve âlemlere rahmet olmak 
üzere Hz. Peygamber'i ve Kur'an'ı gönderen yüce Allah'ın rahman ismini 
inkâr ediyorlar, "Rahman da neymiş?" diyerek bu isimde bir ilâh 
tanımadıklarını söylüyorlardı. Bu nedenle Allah Teâlâ elçisine -âyette 
ifade edildiği üzere- Rahmân'ın, yüce Allah 'ın kendisi olduğunu onlara 
bildirmesini emretti. 
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مثَلُ الْجنِة الَِّتي وِعد الْمتقُونَ تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار أُكُلُها 
 ارالن ى الْكَاِفِرينقْبعقَوا وات ى الَِّذينقْبع ا ِتلْكِظلُّهو اِئمد

)35(  ماهنيآت الَِّذينو ِمنو كا أُنِزلَ ِإلَيونَ ِبمحفْري ابالِْكت
الْأَحزاِب من ينِكر بعضه قُلْ ِإنما أُِمرت أَنْ أَعبد اللَّه ولَا 

وكَذَِلك أَنزلْناه حكْما  )36(أُشِرك ِبِه ِإلَيِه أَدعو وِإلَيِه مآِب 
هواَءهم بعدما جاَءك ِمن الِْعلِْم ما لَك ِمن عرِبيا ولَِئن اتبعت أَ

ولَقَد أَرسلْنا رسلًا ِمن قَبِلك  )37(اللَِّه ِمن وِلي ولَا واٍق 
وجعلْنا لَهم أَزواجا وذُريةً وما كَانَ ِلرسوٍل أَنْ يأِْتي ِبآيٍة ِإلَّا 

يمحوا اللَّه ما يشاُء ويثِْبت  )38(لِّ أَجٍل ِكتاب ِبِإذِْن اللَِّه ِلكُ
وِإنْ ما نِرينك بعض الَِّذي نِعدهم أَو  )39(وِعنده أُم الِْكتاِب 

 ابا الِْحسنلَيعلَاغُ والْب كلَيا عمفَِإن كنفَّيوتا  )40(نوري لَمأَو
ي الْأَرض ننقُصها ِمن أَطْراِفها واللَّه يحكُم لَا معقِّب أَنا نأِْت

وقَد مكَر الَِّذين ِمن قَبِلِهم  )41(ِلحكِْمِه وهو سِريع الِْحساِب 
 الْكُفَّار لَمعيسفٍْس وكُلُّ ن كِْسبا تم لَمعا يِميعج كْرفَِللَِّه الْم

ع ناِر ِلمى الد42(قْب(  
و Veنَّكا نُِريم ِإن  sana göstersek deضعب  bir kısmını الَِّذي 

مهنَِعد biz onlara vaad ettiğimizinَأو  veyaنَّكفَّينَتَو  seni 
öldürürsek deافَِإنَّم  ancakكلَيع  sanaُلَاغالْب  tebliğ etmek düşer 

و Veنَالَيع  yalnız bize aittirابالِْحس  Hesap 
40) Ve biz, onlara vaad ettiğimizin (azabın) bir kısmını sana 
göstersek de veya (ondan önce) seni öldürürsek de sana 
ancak (Allah'ın emirlerini) tebliğ etmek düşer. Ve hesap 
yalnız bize aittir. 

  الَْأرضBizim gelip  َأنَّا نَْأِتي?görmediler mi َأولَم يروا
yeryüzüneاهنَنْقُص  eksilttiğimiziااِفهَأطْر ِمن  onu uçlarından 

اللَّهو Allahكُمحي  hükmederلَا  yokturقِّبعم  bozacak kimse 
 çabuk görendir  سِريعO هوVe   وO'nun hükmünü ِلحكِْمِه
 hesabı الِْحساِب

41) Bizim, yeryüzüne gelip, onu uçlarından eksilttiğimizi 
görmediler mi? Allah (dilediği gibi) hükmeder, O'nun 
hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O hesabı çabuk 
görendir. 

قَدو Kuşkusuzكَرم  tuzak kurmuşlardıِلِهمقَب ِمن الَِّذين  onlardan 
öncekiler deفَِللَِّه  halbuki Allah'a aittirكْرالْم  tuzaklarاِميعج  

bütünلَمعي  Çünkü O bilirا تَكِْسبم  ne kazanacağınıكُلُّ نَفٍْس  
herkesinلَمعيسو  yakında bileceklerdirالْكُفَّار  kâfirlerنِلم  

kimin olduğunuىقْبع  sonununاِرالد  Bu yurdun 
42)Kuşkusuz onlardan öncekiler de (peygamberlerine) 
tuzak kurmuşlardı; halbuki bütün tuzaklar Allah'a aittir. 
Çünkü O, herkesin ne kazanacağını bilir. Bu yurdun 
(dünyanın) sonunun kimin olduğunu yakında kâfirler 
bileceklerdir! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Takvâ  الْمتَّقُونvâdolunan  الَِّتي وِعدcennetin ِة الْجنözelliğiَّ مثَُل
sahiplerineِريتَج  Onun akarاِتهتَح ِمن  zeminindenارالَْأنْه  
ırmaklarاُأكُلُه  Yemişleriاِئمد  süreklidirو  ve اِظلُّه gölgesiِتلْك  
İşte buىقْبع  sonudurاتَّقَوا الَِّذين  sakınanlarınىقْبعو  sonu ise 
الْكَاِفِرين Kâfirlerinالنَّار  ateştir 

35) Takvâ sahiplerine vaad olunan cennetin özelliği 
(şudur): Onun zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve 
gölgesi süreklidir. İşte bu, (kötülüklerden) sakınanların 
(mutlu) sonudur. Kâfirlerin sonu ise ateştir. 

و Ve الَِّذين kimseler منَاهآتَي kendilerine verdiğimiz الِْكتَاب kitap 
ونحفْري sevinirlerا ُأنِزَلِبم   indirilene كِإلَي sanaو  Ve ِمن vardır 
 onun bir  بعضهinkâr eden de  من ينِكرguruplardan الَْأحزاِب

kısmını قُْل De kiاِإنَّم  sadece ُتُأِمر Bana emrolunduدبَأع َأن  
kulluk etmemاللَّه  Allah'aو  ve لَا ُأشِْرك koşmamamِبِه  O'na 

 yalnız ِإلَيِه ve  وçağırıyorum  َأدعوBen yalnız O'na ِإلَيِه
O'nadırآِبم  dönüş de 

36) Ve kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana 
indirilene (Kur'an'a) sevinirler. Ve (senin aleyhinde 
birleşen) gruplardan onun bir kısmını inkâr eden de vardır. 
De ki: "Bana, sadece Allah'a kulluk etmem ve O'na ortak 
koşmamam emrolundu. Ben yalnız O'na çağırıyorum ve 
dönüş de yalnız O'nadır. 
Kur'ân ilk inmeye başladığı zamanlarda onda Rahman adı çok 
geçmiyordu. Abdullah ibn Selâm ve arkadaşları müslüman olunca 
Tevrat'ta çokça zikredildiği halde Rahmân'ın Kur'ân'da çok 
zikredilmemesinden memnun olmadılar ve bu durumu Hz. Peygamber 
(a.s)'e sordular da bunun üzerine Allah Tealâ: "De ki: Gerek Allah diye ad 
verip çağırın, gerek Rahman diye. Hangisi ile çağırırsanız nihayet en güzel 
isimler O'nundur..." (İsrâ, 17/110) âyet-i kerimesini indirdi. Bu âyet-i 
kerimenin nazil olması üzerine bu sefer Kureyş müşrikleri: 'Muhammed'e 
ne oluyor? Bir tek ilâha çağırıyordu, bugün ise iki ilâha çağırıyor: Allah'a 
ve Rahmân'a. Vallahi biz Rahman diye sadece Yemâme'nin Rahmân'ını 
biliyoruz." dediler. Bununla Müseylimetu'l-Kezzâb'ı kastetmekteydiler. 
İşte onların bu sözleri üzerine: "Halbuki O Rahman'in indirdiği Kur'ân'ı 
inkâr ile kâfir olanlar onlardır." (Enbiyâ, 36) ve "Onlar Rahmân'ı 
tanımazlar, inkâr ederler..." âyet-i kerimeleri indi. Bu âyetlerin inmesi ile 
de ehl-i kitabdan iken iman etmiş olan mü'minler sevindiler de Allah 
Tealâ: "Kendilerine kitab verdiklerimiz sana indirilene sevinirler..." âyet-i 
kerimesini indirdi.379 

و Ve كَذَِلك böyleceلْنَاهَأنز  biz onu indirdikاكْمح  bir hüküm 
olarakاِبيرع  Arapçaو  Veلَِئن  eğerَتعاتَّب  uyarsanَأ اءوه 

arzularına مه onlarınدعب  sonraكاءا جم  sana gelenالِْعلِْم ِمن  
bu ilimdenا لَكم  tarafından اللَِّه ِمن Allah ِليو ِمن senin ne bir 

dostunاٍقلَا وو  ne de koruyucun vardır 
37) Ve böylece biz onu Arapça bir hüküm (hikmetli bir söz) 
olarak indirdik. Ve eğer sana gelen bu ilimden sonra, 
onların arzularına uyarsan, (işte o zaman) Allah tarafından 
senin ne bir dostun ne de koruyucun vardır. 

لَقَدو Andolsunلْنَاسَأر  gönderdikلًاسر  peygamberlerِلكقَب ِمن  
senden önce deو  ve لْنَاعج verdikملَه  onlara daااجوَأز  eşlerو  

ve ًةيذُر çocuklarامو  yokturكَان  imkânıوٍلسِلر  hiçbir 
peygamber içinْأِتيي َأن  getirmeٍةِبآي  mucizeِإلَّا  olmadanِبِإذِْن  

izniاللَِّه  Allah'ınِِّلكُل  Herٍلَأج  müddetinِكتَاب  bir kitap vardır 
38) Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik ve 
onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan 
hiçbir peygamber için mucize getirme imkânı yoktur. Her 
müddetin (yazıldığı) bir kitap vardır. 
"Yahudiler, Resulullah (a.s.)'ı ayıplayarak şöyle dediler: Bu adamın, 
kadınlar ve evlenmekten başka bir düşüncesi olmadığını görüyoruz. Eğer 
iddia ettiği gibi peygamber olsaydı, peygamberlik görevi onun kadınlarla 
meşgul olmasını engellerdi. Bunun üzerine Allah Tealâ, şu ayeti indirdi.380 

 sabit bırakır  يثِْبتveُ  وdilediğini  ما يشَاءAllah  اللَّهsiler يمحوا
و Veهِعنْد  onun yanındadırُأم  aslıالِْكتَاِب  bütün kitapların 

39) Allah dilediğini siler (dilediğini de) ve sabit bırakır. Ve 
bütün kitapların aslı onun yanındadır. 

 

Cüz 13 – Sure 13                                             Ra’d Suresi                                                Sayfa  253 



  ِفي السماواِتne varsa  ماO'nundur  لَهki لَِّذيا O Allah اللَِّه
göklerdeو  ve ِضا ِفي الَْأرم yerdeٌليوو  vay halineِللْكَاِفِرين  
kâfirlerinذَاٍبع ِمن  azaptan dolayıشَِديٍد  Şiddetli 

2) O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Şiddetli 
azaptan dolayı kâfirlerin vay haline! 

ونتَِحبسي الَِّذين tercih edenlerَاةيالْح  hayatınıانْيالد  Dünyaلَىع  
üzerineِةالْآِخر  ahireteوندصيو  alıkoyanlarِبيِلس نع  yolundan 

 eğriliğini  ِعوجاonun isteyenler var ya يبغُونَها ve  وAllah اللَِّه
لَِئكُأو işte onlarِفي  içindedirlerلَاٍلض  bir sapıklıkِعيٍدب  uzak 

3) Dünya hayatını ahiret üzerine tercih edenler, Allah 
yolundan alıkoyanlar ve onun eğriliğini isteyenler var ya, 
işte onlar (haktan) uzak bir sapıklık içindedirler. 
(*)"Tercih edenler" diye tercüme ettiğimiz yestehibbûne fiili, "sevmek" 
mânasındaki mahabbet kelimesinin türevlerinden olup inkarcıların dünya 
hayatını âhireti unutturacak derecede sevdiklerini, ona bağlandıklarını, bu 
sebeple onu âhiret hayatına tercih ettiklerini belirtmektedir. Âyette dünya 
hayatını ölçülü olarak sevenler değil, onu âhiret hayatına tercih edenler 
kınanmıştır. Zira Kur'an insanın, hayatı ve yaşamak için gerekli olan 
dünya nimetlerini sevmesini yasaklamamış, aksine dünya nimetlerinin 
insan için yaratıldığını bildirmiş, onlardan en güzel şekilde faydalanmasını 
teşvik etmiştir. 

  ِبِلساِنyalnız  ِإلَّاher peygamberi  ِمن رسوٍلgönderdik وما َأرسلْنَا
diliyleِمِهقَو  kendi kavminin نيبِلي iyice açıklasın diyeملَه  

Onlaraُِّضلفَي  Artık saptırırاللَّه  Allahشَاءي نم  dilediğiniِديهيو  
doğru yola iletirشَاءي نم  dilediğini deوهو  Çünkü Oِزيزالْع  

güçِكيمالْح  hikmet sahibidir 
4) Onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi 
kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, 
dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü O, güç, hikmet 
sahibidir. 
(*)Müşrikler Kur'an'dan önceki kutsal kitapların genellikle İbrânîce veya 
Süryânîce indirilmiş olduğunu duyuyor ve biliyorlardı. Bu nedenle bu 
dillerin ilâhî vahyin özel dili olduğunu sanan bazı kimseler Kur'an'm da 
Hz. Muhammed'e bu dillerden biriyle indirilmesi gerektiğine inanıyor, 
Arapça olarak indirilmiş olmasını yadırgıyorlardı. Bu yanlış anlayışı 
düzeltmek maksadıyla yüce Allah, peygamber hangi kavimden ise onlara 
iyice açıklasın diye mesajı o kavmin diliyle göndermiştir. Kur'an'ı tebliğ 
etmekle görevli Hz. Peygamber ve kavmi Arap olduğu için Kur'an Arapça 
olarak gönderilmiştir. Fakat bu durum, onun sadece Araplar'a indirilmiş 
olduğunu göstermez. 

لَقَدو Andolsun kiلْنَا َأسر gönderdikىوسم  Musa'yı daاِتنَاِبآي  
mucizelerimizleَأخِْرج َأن  çıkarكمقَو  Kavminiاِتالظُّلُم ِمن  

karanlıklardanِإلَى النُّوِر  aydınlığaو  ve مهذَكِّر onlara hatırlat 
diyeاِمِبَأي  günleriniاللَِّه  Allah'ınِإن  Şüphesiz kiِفي ذَِلك  bunda 
  شَكُوٍرçok sabırlı صباٍر herkes için  ِلكُلibretler vardırِّ لَآياٍت

çok şükreden 
5) Andolsun ki Musa'yı da: Kavmini karanlıklardan 
aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat, diye 
mucizelerimizle gönderdik. Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, 
çok şükreden herkes için ibretler vardır. 
(*)Bir peygamberin kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkarmasının ne 
anlama geldiği birinci âyetin tefsirinde açıklanmıştır. "Allah'ın günleri" 
tamamlamasındaki "günler" kelimesinin Arapça karşılığı olan eyyam, 
Câhiliye döneminde ve İslâm'ın ilk zamanlarında önemli tarihî olayları 
İfade eden bir deyim olarak kullanılmıştır. Buna göre "Allah'ın günleri", 
tarihte İsrâiloğulları'nın veya isyankâr kavimlerin başına gelen felâketleri 
ifade ettiği gibi, Allah'ın Zulmünden kurtarması, denizi yarıp onları Sînâ 
yarımadasına çıkarması, çölde üzerlerine bulut göndermesi gibi nimetleri 
de ifade eder. 
 
 
 
 
 
 
 

ويقُولُ الَِّذين كَفَروا لَست مرسلًا قُلْ كَفَى ِباللَِّه شِهيدا بيِني 
 )43(وبينكُم ومن ِعنده ِعلْم الِْكتاِب 

  )14(سورة إبراهيم 
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم
 ِمن اسالن ِرجخِلت كِإلَي اهلْنأَنز ابوِر الر ِكتاِت ِإلَى النالظُّلُم

اللَِّه الَِّذي لَه ما ِفي ) 1(ِبِإذِْن ربِهم ِإلَى ِصراِط الْعِزيِز الْحِميِد 
السماواِت وما ِفي الْأَرِض وويلٌ ِللْكَاِفِرين ِمن عذَاٍب شِديٍد 

ِخرِة ويصدونَ عن الَِّذين يستِحبونَ الْحياةَ الدنيا علَى الْآ) 2(
وما ) 3(سِبيِل اللَِّه ويبغونها ِعوجا أُولَِئك ِفي ضلَاٍل بِعيٍد 

 نم ِضلُّ اللَّهفَي ملَه نيبِمِه ِلياِن قَووٍل ِإلَّا ِبِلسسر ا ِمنلْنسأَر
ِكيمالْح ِزيزالْع وهاُء وشي نِدي مهياُء وشا ) 4( يلْنسأَر لَقَدو

موسى ِبآياِتنا أَنْ أَخِرج قَومك ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر 
  )5(وذَكِّرهم ِبأَياِم اللَِّه ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلكُلِّ صباٍر شكُوٍر 

و Ve قُوُلي derlerالَِّذين  olanlarواكَفَر  Kâfirَتلَس  Sen biri 
değilsinلًاسرم  Resûl olacak قُْل De kiكَفَى  yeterِباللَِّه  Allah 

 منve   وsizin aranızda  وبينَكُمBenimle  بيِنيşahit olarak شَِهيدا
olanهِعنْد  yanındaِعلْم  bilgisiالِْكتَاِب  Kitab'ın 

43) Ve kâfir olanlar: Sen Resûl olacak biri değilsin, derler. 
De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında 
Kitab'ın bilgisi olan (Peygamber) yeter. 
İbn Merdûye'nin İbn Abbâs'tan rivayetinde o şöyle anlatıyor: Resûlullah 
(a.s)'a Yemen'den bir papaz gelmişti. Efendimiz (a.s) ona: "Benim bir 
Resûl olduğumu İncil'de buluyor musunuz?" diye sordu da papaz: "Hayır, 
bulmuyoruz." dedi ve işte bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi 
indirdi.381 
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Kur'an-ı Kerim'in 14. sûresi 52 ayet; 855 kelime, 3434 
harftir. Mekke'de inen surenin adı Hz. İbrahim (a.s)'ın 
şanını yüceltmek, hatırasını anmak için onun isminden 
alınmıştır. Sûrede Hz. İbrahim'den ve onun duasından söz 
edilmektedir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

  ِإلَيكindirdiğimiz  َأنزلْنَاهbir kitaptır  ِكتَابRâ  رLâm  لElif ا
O’nun sanaِلتُخِْرج  çıkarman içinالنَّاس  insanlarıاِتالظُّلُم ِمن  

karanlıklardanِإلَى النُّوِر  aydınlığaِبِإذِْن  izniyleِهمبر  Rablerinin 
 övgüye lâyık  الْحِميِدher şeye galip  الْعِزيِزyoluna ِإلَى ِصراِط

olan 
1) Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları 
karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip (ve) övgüye lâyık 
olan O’nun yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir 
kitaptır. 
(*)“Elif, Lâm, Râ” “Kitab” kelimesi ise onun haberidir. “Nas” ile 
kastedilen ise tüm insanlardır. Yani Allah Teâlâ, Kitab'ı Hz. Muhammed'e 
bütün insanları karanlıklardan (zulûmat) çıkarıp, aydınlığa (nur) 
kavuşturmak için indirmiştir. Kitabın satıriarmdaki, apaçık deliller ve “Bu 
kitab Allah katından gelmiştir” şeklinde açıkça ortaya konulan mucizeler 
bu işe yeterlidir. “Allah'ın izniyle olması,” bunun kolaylaştırılması, onu 
muvaffak kılması demektir. Ya da, Allah'ın izni, O'nun emri, ilmi, iradesi 
demektir. “İzin” ile ilgili olarak bu anlamların hepsi kullanılmıştır. Ancak 
topluca bakıldığında, hepsinin de birbirine yakın mânâlar ihtiva ettiği 
görülür.  
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 ِمن ِإذْ أَجنَاكُم كُملَيةَ اللَِّه عموا ِنعِمِه اذْكُرى ِلقَووسِإذْ قَالَ مو
نَ يوعآِل ِفر اَءكُمنونَ أَبحذَبيذَاِب ووَء الْعس كُمونومس

 ِظيمع كُمبر لَاٌء ِمنب ِفي ذَِلكُمو اَءكُمونَ ِنسيحتسيِإذْ ) 6(وو
تأَذَّنَ ربكُم لَِئن شكَرتم لَأَِزيدنكُم ولَِئن كَفَرتم ِإنَّ عذَاِبي 

 ِديد7(لَشقَالَ مِض  وِفي الْأَر نمو متوا أَنكْفُرى ِإنْ توس
 ِميدح ِنيلَغ ا فَِإنَّ اللَّهِميع8(ج ( ِلكُمقَب ِمن أُ الَِّذينبن أِْتكُمي أَلَم

 ِإلَّا اللَّه مهلَمعلَا ي ِدِهمعب ِمن الَِّذينو ودثَماٍد وعوٍح وِم نقَو
سر مهاَءتا جقَالُوا ِإنو اِهِهمِفي أَفْو مهِديوا أَيداِت فَرنيِبالْب ملُه

كَفَرنا ِبما أُرِسلْتم ِبِه وِإنا لَِفي شك ِمما تدعوننا ِإلَيِه مِريٍب 
قَالَت رسلُهم أَِفي اللَِّه شك فَاِطِر السماواِت والْأَرِض ) 9(

عدى يمسٍل مِإلَى أَج كُمرخؤيو وِبكُمذُن ِمن لَكُم ِفرغِلي وكُم
 دبعا كَانَ يما عوندصونَ أَنْ تِريدا تِمثْلُن رشِإلَّا ب متقَالُوا ِإنْ أَن

  )10(آباؤنا فَأْتونا ِبسلْطَاٍن مِبٍني 
 Allah  اللَِّه?mi var  َأِفيPeygamberleri  رسلُهمdedi ki قَالَتْ

hakkındaشَك  şüphe فَاِطِر yaratanاِتاومالس  Gökleriو  ve 
 bağışlamak  ِليغِْفرHalbuki O sizi çağırıyor  يدعوكُمyeri الَْأرِض

لَكُم sizinذُنُوِبكُم ِمن  günahlarınızdanو  ve كُمَؤخِّري sizi yaşatmak 
içinِإلَى  kadarٍلَأج  bir vakteىمسم  muayyenقَالُوا  Onlar 

dediler kiَأنْتُم ِإن  Siz deِإلَّا  başka bir şey değilsinizشَرب  bir 
insandanِمثْلُنَا  bizim gibiونتُِريد  Sizونَادتَص َأن  bizi 

döndürmek istiyorsunuzامع  şeylerdenعي كَان دب tapmış 
olduğuاُؤنَاآب  atalarımızınفَْأتُونَا  Öyleyse bize getirinلْطَاٍنِبس  

bir delilِبيٍنم  apaçık 
10) Peygamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah 
hakkında şüphe mi var? Halbuki O, sizin günahlarınızdan 
bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için 
sizi (hak dine) çağırıyor. Onlar dediler ki: Siz de bizim gibi 
bir insandan başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın 
tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse 
bize, apaçık bir delil getirin. 
(*)Peygamberler, Allah'ın varlığını, birliğini ispatlayacak bunca aklî delil 
varken insanların bu konuda şüpheye düşmelerinin yersiz ve anlamsız 
olduğunu vurgulamışlar, bu davranışı sergileyen inkarcıları kınamışlar, 
hakkı inkâr edenlerin bu dünyada başlarına gelmesi mukadder olan 
felâketlere işaret ederek Allah'ın, onları bağışlayıp helak olmaktan 
kurtulacakları bir yola davet ettiğini ve bu yolda yürüyebilmek için 
kendilerine gerekli süreyi verdiğini ifade etmektedir. Ancak inkarcılar 
Allah'ın insanla iletişim kurup ona vahiy göndereceğine inanmadıkları için 
peygamberlerin bu çağrısına kulak vermemişler; onlardan insan gücünün 
üstünde bir delil yani mucize getirmelerini istemişlerdir. Oysa insan olmak 
peygamberliğe engel değildir; nitekim insanlığa gönderilmiş olan 
peygamberlerin tamamı insandır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Ve ِْإذ haniقَاَل  demişti kiىوسم  Musaِمِهِلقَو  kavmineوااذْكُر  
hatırlayınَةمِنع  nimetiniاللَِّه  Allah'ınكُملَيع  üzerinizdekiِْإذ  

Çünkü Oاكُمَأنج  sizi kurtardıآِل ِمن  ailesindenنوعِفر  
Firavunونَكُمومسي  sürmekteوءس  en kötüsüneذَاِبالْع  

işkenceninو  ve ونحذَبي kesipكُمنَاءَأب  oğullarınızıونيتَحسيو  
bırakmakta olanكُماءِنس  kadınlarınızıِفي ذَِلكُمو  İşte bu 

anlatılanlardaلَاءب  bir imtihan vardır كُمبر ِمن Rabbinizden 
ِظيمع büyük 

6) Ve hani Musa kavmine demişti ki: "Allah'ın üzerinizdeki 
nimetini hatırlayın. Çünkü O, sizi işkencenin en kötüsüne 
sürmekte ve oğullarınızı kesip, kadınlarınızı (kızlarınızı) 
bırakmakta olan Firavun ailesinden kurtardı. İşte bu size 
anlatılanlarda, Rabbinizden büyük bir imtihan vardır." 

و Veِْإذ  hatırlayın kiتََأذَّن  diye bildirmiştiكُمبر  Rabbiniz size 
لَِئن Eğerتُمشَكَر  şükredersenizَل نَّكُمَأِزيد elbette size 

artıracağımو  ve لَِئن eğerتُمكَفَر  nankörlük edersenizِإن  hiç 
şüphesizذَاِبيع  azabımلَشَِديد  çok şiddetlidir 

7) "Ve hatırlayın ki Rabbiniz size: Eğer şükrederseniz, 
elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük 
ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir, diye 
bildirmişti." 

و Veقَاَل  dedi kiىوسم  Musaِإن  Eğerواتَكْفُر  nankörlük 
etsenizَأنْتُم  sizو  ve نم olanlarınِضِفي الَْأر  yeryüzündeاِميعج  

hepsiفَِإن  bilin kiاللَّه  Allahلَغَِني  gerçekten zengindirِميدح  
hamdedilmeye lâyıktır 

8) Ve Musa dedi ki: "Eğer siz ve yeryüzünde olanların 
hepsi nankörlük etseniz, bilin ki Allah gerçekten zengindir, 
hamdedilmeye lâyıktır." 

ْأِتكُمي َألَم size gelmedi mi? ُأنَب haberleri ِمن الَِّذينِلكُمقَب  Sizden 
öncekilerinِمقَو  kavimlerininنُوٍح  Nuhاٍدعو  Âdو  ve ودثَم 

Semûdو  ve ِدِهمعب ِمن الَِّذين onlardan sonrakilerinمهلَمعلَا ي  
Onları bilmezِإلَّا  başkasıاللَّه  Allah'tanمتْهاءج  kendilerine 

getirdi deملُهسر  Peygamberleriنَاِتيِبالْب  mucizelerوادفَر  
bastılarمهِديَأي  onlar elleriniاِهِهمِفي َأفْو  ağızlarınaو  ve قَالُوا 

dediler kiِإنَّا  Bizنَاكَفَر  inkâr ettikِسلْتُما ُأرِبم  gönderileniِبِه  
sizeو  ve ِإنَّا biziلَِفي  içindeyizشَك  bir kuşkuاِمم  şeye karşı 

 derin  مِريٍبkendisine  ِإلَيِهçağırdığınız تَدعونَنَا
9) Sizden öncekilerin, Nuh, Âd ve Semûd kavimlerinin ve 
onlardan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi? Onları 
Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri kendilerine 
mucizeler getirdi de onlar, ellerini ağızlarına bastılar ve 
dediler ki: Biz, size gönderileni inkâr ettik ve bizi kendisine 
çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz. 
(*)Kur'an'da Medyen, Res, Tübba' gibi bazı kavimler hakkında çok kısa 
bilgi verilmekte, bir kısmının adlan dahi geçmemektedir. Âyet bu 
kavimler hakkında insanların yeterli bilgilerinin bulunmadığına işaret 
etmekte, nasıl bir hayat sergilediklerini Allah'tan başka kimsenin 
bilmediğini haber vermektedir. 
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و Ve قَاَل dediler kiالَِّذين  olanlarواكَفَر  kâfirِلِهمسِلر  
peygamberlerineنَّكُملَنُخِْرج  Elbette sizi çıkaracağızِضنَاَأر ِمن  
ya yurdumuzdanنودلَتَع َأو  ya da mutlaka döneceksiniz ِفي 

 Rableri de  ربهمonlara  ِإلَيِهمdiye vahyetti  فََأوحىdinimize ِملَِّتنَا
ِلكَنلَنُه mutlaka helâk edeceğizالظَّاِلِمين  Zalimleri 

13) Ve kâfir olanlar peygamberlerine dediler ki: "Elbette sizi 
ya yurdumuzdan çıkaracağız, ya da mutlaka dinimize 
döneceksiniz" Rableri de onlara: "Zalimleri mutlaka helâk 
edeceğiz" diye vahyetti. 

و Ve ِكنَنَّكُملَنُس sizi mutlaka yerleştireceğizضالَْأر  o yerde ِمن 
ِدِهمعب onlardan sonraذَِلك  İşte buنِلم  kimselere mahsustur 
  وِعيِدkorkan افَخَ ve  وmakamımdan  مقَاِميkorkan خَافَ

tehdidimden 
14) Ve onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. 
İşte bu, makamımdan korkan ve tehdidimden korkan 
kimselere mahsustur. 

و Veواتَفْتَحاس  fetih istedilerخَابو  hüsrana uğradıُّكُل  Her 
 inatçı  عِنيٍدzorba da جباٍر

15) Ve fetih istediler. Her inatçı zorba da hüsrana uğradı. 
  ويسقَىcehennem vardır  جهنَّمArdından da ِمن وراِئِه

kendisine içirilecektirاٍءم ِمن  su’danِديٍدص  irinli 
16) Ardından da (o inatçı zorbaya) cehennem vardır; 
kendisine irinli su’dan içirilecektir! 

هعرتَجي Onu yudumlamaya çalışacakكَادلَا يو  fakat 
geçiremeyecekِسيغُهي  boğazındanو  ve ْأِتيِهي ona gelecek ُتوالْم 

ölümِّكُل ِمن  her كَاٍنم yandanامو  değildirوه  oysa oٍتيِبم  
ölecekاِئِهرو ِمنو  Bundan ötedeذَابع  bir azap da vardırٌغَِليظ  

ağır 
17) Onu yudumlamaya çalışacak, fakat boğazından 
geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek, oysa o 
ölecek değildir (ki azaptan kurtulsun). Bundan ötede ağır 
bir azap da vardır. 

  َأعمالُهمRablerini  كَفَروا ِبربِهمinkâr edenlerin  الَِّذينdurumu مثَُل
Onların amelleriاٍدمكَر  küle benzerْتاشْتَد  şiddetle 

savurduğuيحِبِه الر  rüzgârınٍموِفي ي  bir gündeاِصٍفع  fırtınalı 
ونقِْدرلَا ي elde edemezlerوابا كَسِمم  Kazandıklarındanلَىع  

  الْبِعيدsapıtma  الضلَاُلbudur  هوişte  ذَِلكhiçbir şeyi شَيٍء
İyiden iyiye 

18) Rablerini inkâr edenlerin durumu (şudur): Onların 
amelleri fırtınalı bir günde rüzgârın, şiddetle savurduğu 
küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. 
İyiden iyiye sapıtma işte budur. 
(*)Önceki âyetlerde Allah'ın birliğini inkâr edenlerin âhirette 
cezalandırılacağı bildirilince "bunların dünyada yaptıkları fakirlere yardım, 
misafir ağırlama ve benzeri dünya hayatında faydalı ve iyi işlerden 
yararlanıp yararlanamayacakları" sorusu akla gelmektedir. Yüce Allah, bu 
soruya cevap olmak üzere onların dünyada yaptıkları ve kazandıkları ne 
kadar çok ve iyi olursa olsun- fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle 
savurduğu kül yığınına benzeterek âhirette hiçbir değer ifade 
etmeyeceğini, bunun da telâfisi mümkün olmayan bir ziyan ve bir yanılgı 
olduğunu vurgulamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملُهسر ملَه قَالَت نمي اللَّه لَِكنو ِمثْلُكُم رشِإلَّا ب نحِإنْ ن
علَى من يشاُء ِمن ِعباِدِه وما كَانَ لَنا أَنْ نأِْتيكُم ِبسلْطَاٍن ِإلَّا 

وما لَنا أَلَّا ) 11(ِبِإذِْن اللَِّه وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَّلْ الْمؤِمنونَ 
ى اللَِّه وقَد هدانا سبلَنا ولَنصِبرنَّ علَى ما آذَيتمونا نتوكَّلَ علَ

وقَالَ الَِّذين كَفَروا ) 12(وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَّلْ الْمتوكِّلُونَ 
ِلرسِلِهم لَنخِرجنكُم ِمن أَرِضنا أَو لَتعودنَّ ِفي ِملَِّتنا فَأَوحى 

ِهمِإلَي الظَّاِلِمني ِلكَنهلَن مهب13( ر ( ِمن ضالْأَر كُمنِكنسلَنو
واستفْتحوا ) 14(بعِدِهم ذَِلك ِلمن خاف مقَاِمي وخاف وِعيِد 

ِمن وراِئِه جهنم ويسقَى ِمن ماٍء ) 15(وخاب كُلُّ جباٍر عِنيٍد 
جرعه ولَا يكَاد يِسيغه ويأِْتيِه الْموت ِمن كُلِّ يت) 16(صِديٍد 

مثَلُ الَِّذين ) 17(مكَاٍن وما هو ِبميٍت وِمن وراِئِه عذَاب غَِليظٌ 
كَفَروا ِبربِهم أَعمالُهم كَرماٍد اشتدت ِبِه الريح ِفي يوٍم 

ِمما كَسبوا علَى شيٍء ذَِلك هو الضلَالُ عاِصٍف لَا يقِْدرونَ 
 ِعيد18(الْب(  

  ِإلَّاbiz  ِإن نَحنPeygamberleri  رسلُهمonlara  لَهمdediler ki قَالَتْ
başkası değilizشَرب  bir insandanِمثْلُكُم  sizin gibiو  Veلَِكن  

fakatاللَّه  Allahنمي  nimetini lütfederشَاءي نلَى مع  dilediğine 
  َأن نَْأِتيكُمbizim  لَنَاimkân  كَانyoktur  وماkullarından ِمن ِعباِدِه

size getirmemizeلْطَاٍنِبس  bir delilِإلَّا  olmadanِبِإذِْن  izniاللَِّه  
Allah'ınو  Veلَى اللَِّهع  Allah'aكَّْلتَوفَلْي  ancak dayansınlar 
ْؤِمنُونالْم Müminler 

11) Peygamberleri onlara dediler ki: "(Evet) biz sizin gibi 
bir insandan başkası değiliz. Ve fakat Allah nimetini 
kullarından dilediğine lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim 
size bir delil getirmemize imkân yoktur. Ve müminler 
ancak Allah'a dayansınlar." 

و Ve ام hem güvenmeyelim?لَنَا  ne diye bizلَىكََّل عَألَّا نَتَو  
dayanıpاللَِّه  Allah'aقَدو  haldeانَاده  bize göstermiş olduğu 

 ونَا علَى ما آذَيتُمelbette katlanacağız  ولَنَصِبرنyollarımızı سبلَنَا
bize verdiğiniz eziyeteلَىعاللَِّه  و yalnız Allah'aكَّْلتَوفَلْي  

Tevekkül edenlerكِّلُونتَوالْم  tevekkül etsinler 
12) "Ve hem, bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne 
diye biz, Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize 
verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler 
yalnız Allah'a tevekkül etsinler. " 
(*)Peygamberler, Allah'ın varlığını, birliğini ispatlayacak bunca aklî delil 
varken insanların bu konuda şüpheye düşmelerinin yersiz ve anlamsız 
olduğunu vurgulamışlar, bu davranışı sergileyen inkarcıları kınamışlar, 
hakkı inkâr edenlerin bu dünyada başlarına gelmesi mukadder olan 
felâketlere işaret ederek Allah'ın, onları bağışlayıp helak olmaktan 
kurtulacakları bir yola davet ettiğini ve bu yolda yürüyebilmek için 
kendilerine gerekli süreyi verdiğini ifade etmektedir. Ancak inkarcılar 
Allah'ın insanla iletişim kurup ona vahiy göndereceğine inanmadıkları 
İçin peygamberlerin bu çağrısına kulak vermemişler; onlardan insan 
gücünün üstünde bir delil yani mucize getirmelerini istemişlerdir. Oysa 
insan olmak peygamberliğe engel değildir; nitekim insanlığa gönderilmiş 
olan peygamberlerin tamamı insandır. 
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أَلَم ترى أَنَّ اللَّه خلَق السماواِت والْأَرض ِبالْحق ِإنْ يشأْ 
ى اللَِّه ِبعِزيٍز وما ذَِلك علَ) 19(يذِْهبكُم ويأِْت ِبخلٍْق جِديٍد 

وبرزوا ِللَِّه جِميعا فَقَالَ الضعفَاُء ِللَِّذين استكْبروا ِإنا كُنا ) 20(
 ٍء قَالُوا لَويش ذَاِب اللَِّه ِمنع ا ِمننونَ عنغم متلْ أَنا فَهعبت لَكُم

نلَياٌء عوس اكُمنيدلَه ا اللَّهانده ا ِمنا لَنا منربص ا أَمنِزعا أَج
وقَالَ الشيطَانُ لَما قُِضي الْأَمر ِإنَّ اللَّه وعدكُم ) 21(مِحيٍص 

 ِمن كُملَيا كَانَ ِلي عمو كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو قالْح دعو
تبجتفَاس كُمتوعلْطَاٍن ِإلَّا أَنْ دوا سلُوموِني ولُومِلي فَلَا ت م

أَنفُسكُم ما أَنا ِبمصِرِخكُم وما أَنتم ِبمصِرِخي ِإني كَفَرت ِبما 
 أَِليم ذَابع ملَه لُ ِإنَّ الظَّاِلِمنيقَب وِني ِمنمكْتر22(أَش (

اِت جاِلحِملُوا الصعوا ونآم ِخلَ الَِّذينأُدو ِري ِمنجاٍت تن
 لَاما سِفيه مهتِحيت ِهمبا ِبِإذِْن رِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهح23(ت (

أَلَم ترى كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَِلمةً طَيبةً كَشجرٍة طَيبٍة 
  )24(أَصلُها ثَاِبت وفَرعها ِفي السماِء 

و Ve ِخَلُأد sokulacaklardırنُواآم الَِّذين  iman edip deِملُواعو  
işler yapanlarاِتاِلحالص  iyiنَّاٍتج  cennetlereِريتَج  akan ِمن 

  ِفيهاebedî kalacakları  خَاِلِدينırmaklar  الَْأنْهارzemininden تَحِتها
içindeِبِإذِْن  izniyleِهمبر  Rablerininمتُهتَِحي  karşılaştıkça 

söyledikleriاِفيه  Oradaلَامس  selam dır 
23) Ve iman edip de iyi işler yapanlar, Rablerinin izniyle 
içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan 
cennetlere sokulacaklardır. Orada (birbirleriyle) 
karşılaştıkça söyledikleri "selam" dır. 
Selâm, "selâmet, esenlik, kurtuluş; maddî ve manevî her türlü zararlardan, 
kötülüklerden uzak kalma; dünyevî musibetlerden ve âhiret azabından 
kurtulma" anlamlarını topluca ifade eden bir terim olup birbiriyle 
karşılaşan müslümanlarm sevgi, dostluk, iyi niyet ve dileklerini ifade 
etmek üzere söyledikleri veya yazdıkları "selâmün aleyküm" veya "es-
selâmü aleyküm" şeklindeki dua cümlesini kullanılır kî her ikisi de "selâm 
size!" anlamına gelir. 

  اللَّهbir misal getirdi  ضربnasıl  كَيفGörmedin miَ َألَم تَرى
Allahثَلًام  benzettiًةكَِلم  bir sözüًةبطَي  Güzelٍةركَشَج  bir ağaca 
  ِفي السماِءdalları  وفَرعهاsabit  ثَاِبتköküٌ  َأصلُهاgüzel طَيبٍة

gökte olan 
24) Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi: Güzel bir 
sözü, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca 
benzetti. 
Güzel söz çok yönlü bir tabirdir. Doğruluğu, zerafeti, güler yüzlülüğü, 
yakınlığı, kardeşliği, emniyeti ve huzuru telkîn eder. O bakımdan 
temelinde “Lâ ilahe illallah” bulunan güzel sözün birçok yararları söz 
konusudur. Onları şöyle özetleyebiliriz: 
a)  Ruhlara serinlik, gönüllere yatışkanlık verir. İç sıkıntılarını giderir. 
b)Kötü duygu ve düşünceleri yönlendirir, iyiye, güzele ve doğruya çevirir. 
c)Kardeşlik, dostluk ve yakınlık bağlarını kuvvetlendirir. Toplumu 
birbirine daha iyi kaynaştırıp bütünleştirir. 
d)  Aileye mutluluk, çevreye güven ve huzur havası estirir. O bakımdan 
sıcak bir ilgi ve güvenli bir yaklaşıma neden olur. 
e) Devlet bünyesinde kişilere şeref, itibar, sevgi ve saygı kazandırır. 
Vatandaşla devlet kadrosu arasında güven havası estirir. 
 
 
 
 
 

  خَلَقAllah'ınَ  اللَّهkuşkusuz  َأنgörmedin mi? َألَم تَرى
yarattığınıاِتاومالس  gökleriو  ve ضالَْأر yeriِّقِبالْح  hak ile ِإن 

 bir  ِبخَلٍْقgetirir  ويْأِتsizi ortadan kaldırıp  يذِْهبكُمO dilerse يشَْأ
halkِديٍدج  yepyeni 

19) Allah'ın gökleri ve yeri hak ile kuşkusuz yarattığını 
görmedin mi? O dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir 
halk getirir. 

و Ve ام değildirذَِلك  buلَى اللَِّهع  Allah'aِزيٍزِبع  güç 
20) Ve bu, Allah'a güç değildir. 

و Veوازرب  huzuruna çıkacakِللَِّه  Allah'ınاِميعج  hepsiفَقَاَل  
diyecekler kiفَاءعالض  zayıflarِللَِّذين  oوارتَكْباس  büyüklük 

taslayanlaraِإنَّا  Kuşkusuzكُنَّا  bizلَكُم  sizinاعتَب  tâbilerinizdik 
ِمنherhangi    عنَّا?savabilir misiniz  مغْنُونsiz  َأنْتُمŞimdi فَهْل

 Onlar da  قَالُواbir şeyi  ِمن شَيٍءAllah'ın  اللَِّهazabından عذَاِب
diyecekler kiلَو  Eğerانَاده  bizi hidayete erdirseydiا للَّه Allah 

نَاكُميدلَه biz de sizi doğru yola iletirdikاءوس  birdirنَالَيع  Şimdi 
  لَنَاyoktur  ماsabretsek de  َأم صبرنَاsızlansak da َأجِزعنَا

Çünkü bizim içinِحيٍصم ِمن  sığınacak bir yer 
21) Ve hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak, zayıflar o büyüklük 
taslayanlara diyecekler ki: "Kuşkusuz biz sizin 
tâbilerinizdik. Şimdi siz, Allah'ın azabından herhangi bir 
şeyi bizden savabilir misiniz?" Onlar da diyecekler ki: 
"Eğer Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi doğru yola 
iletirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü 
bizim için sığınacak bir yer yoktur." 
(*)Dünyada Allah'ın çağrısına kulak vermeyip O'nun emir ve yasaklarını 
dinlemeyenler, bu toplantı gerçekleştiğinde cezalandırılacaklarını 
anlayınca birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. Özellikle dünyada 
iradelerini liderlerinin istekleri doğrultusunda kullanmış olan güçsüz 
kimseler, âhirette gerçeklerle karşılaştıklarında aldatılmış olduklarını 
anlayacaklar ve dünyada kendilerine uydukları için bu duruma 
düştüklerini söyleyerek önderlerini kınayacaklar. 

و Veقَاَل  diyecek kiطَانالشَّي  şeytanا قُِضيلَم  bitirilinceرالَْأم  iş 
ِإن Şüphesizاللَّه  Allahكُمدعو  sizeدعو  vaadettiِّقالْح  gerçek 

olanıتُكُمدعوو  ben de size vaadettim amaفََأخْلَفْتُكُم  size yalancı 
çıktımامو  Zaten yoktuكُملَيِلي ع كَان  benim size karşı ِمن 
 sizi çağırdım  َأن دعوتُكُمBen sadece  ِإلَّاbir gücüm سلْطَاٍن
تُمبتَجفَاس davetime hemen koştunuzِلي  siz de benim فَلَا 
 kendinizi yerin سكُم ولُوموا َأنْفO halde beni yermeyinُ تَلُوموِني
 ne de siz  وما َأنْتُمsizi kurtarabilirim  ِبمصِرِخكُمNe ben ما َأنَا

ِرِخيصِبم beni kurtarabilirsinizِإنِّي  Kuşkusuzُتكَفَر  
reddettimوِنيكْتُما َأشْرِبم  beni ortak koşmanızıُلقَب ِمن  daha 
önce benِإن  Şüphesizالظَّاِلِمين  zalimler ملَه içinذَابع  bir 

azap vardırَأِليم  elem verici 
22) Ve iş bitirilince, Şeytan diyecek ki: "Şüphesiz Allah size 
gerçek olanı vaad etti, ben de size vaad ettim ama, size 
yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. 
Ben, sadece sizi (inkâra) çağırdım, siz de benim davetime 
hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, kendinizi yerin. 
Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz! 
Kuşkusuz daha önce ben, beni (Allah'a) ortak koşmanızı 
reddettim." Şüphesiz zalimler için elem verici bir azap 
vardır. 
Şeytan: İnsanın kendi nefsi, arzu ve hevesleridir. İnsan nefsinde şehvete, 
boş ve bâtıl inançlara önceden bir eğilim ve yatkınlık olmasaydı bu 
şeytanî vesvese ve ayartmalar etkili olamazdı. İşte şeytan "Beni 
kınamayın, kendinizi kınayın" diyerek bu gerçeğe işaret etmek istemiştir. 
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نَّمهج cehennemeانَهلَوصي  Onlar gireceklerِبْئسو  O ne kötü 
ارالْقَر karargâhtır 

29) Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü karargâhtır. 
و Veلُواعج  koştularِللَِّه  Allahاادَأند  O'na ortaklarِضلُّواِلي  

saptırmak içinِبيِلِهس نع  yolundanقُْل  De kiواتَّعتَم  Yaşayınفَِإن  
Çünküكُمِصيرم  dönüşünüzِإلَى النَّاِر  ateşedir 

30) Ve Allah yolundan saptırmak için O'na ortaklar 
koştular. De ki: Yaşayın! Çünkü dönüşünüz ateşedir. 

  يِقيمواİman eden  الَِّذين آمنُواkullarıma  ِلِعباِديsöyle قُْل
dosdoğru kılsınlarَلَاةالص  Namazlarınıنِفقُوايو  harcasınlarاِمم  

kendilerineمقْنَاهزر  verdiğimiz rızıklardanاِسر  gizliًةلَاِنيعو  
açıkِلقَب ِمن  önce ْأِتيي َأن gelmedenموي  bir günعيلَا ب  ne 

alışverişِفيِه  kendisindeلَا ِخلَاٌلو  ne de dostluk bulunan 
31) İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru 
kılsınlar, kendisinde ne alışveriş, ne de dostluk bulunan bir 
gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan 
gizli-açık harcasınlar. 

اللَّه Allah'tır الَِّذي kiَخَلَق  yarattıاِتاومالس  gökleriو  ve ضالَْأر 
yeriَلَأنزو  indiripاِءمالس ِمن  göktenاءم  suyuجفََأخْر  çıkardıِبِه  

onunlaاِترالثَّم ِمن  türlü meyvelerِر قًا لَكُمز rızık olarak size 
لَكُم خَّرسو emrinize verdiالْفُلْك  gemileriِريِلتَج  yüzüp gitmeleri 

içinِرحِفي الْب  denizdeِرِهِبَأم  izni ileخَّرسو  için akıttıلَكُم  sizin 
ارالَْأنه nehirleri de 

32) Allah'tır ki, gökleri ve yeri yarattı, gökten suyu indirip 
onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı; izni ile 
denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi; 
nehirleri de sizin için akıttı. 
(*)Göklerin ve yerin yaratılması, bulutlardan suyun indirilmesi, bu su 
sayesinde ölmüş olan yeryüzüne yeniden hayat verilmesi, burada canlılar 
için nzık olarak türlü türlü bitkilerin bitirilmesi olayı Allah'ın varlığı ve 
birliğini ispat konusunda Kur'an'in sıkça başvurduğu delillerdendir. 

و Veلَكُم خَّرس  size faydalı kıldı سالشَّم güneşiو  ve رالْقَم ayı 
  اللَّيَلistifadenize verdi  وسخَّر لَكُمdüzenli seyreden داِئبيِن

geceyiو  ve ارالنَّه gündüzü de 
33) Ve düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı; 
geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. 
(*)Yukarıda geçen âyetlerle inkarcı sapıkların, şaşkın müşriklerin 
karşılaşacakları cezaya dikkatler çekildikten sonra; ilâhî rahmetin eseri 
olarak insan aklına ışık tutan, malzeme veren belgeler ve deliller 
sıralanıyor. Böylece belki o inkarcı haksızlar akıllarını kullanırlar da 
seçtikleri yanlış yoldan dönüş yaparlar umudu izhar ediliyor. Kur'ân'm 
sıraladığı belgeler, günlük hayatımızda her dem karşılaştığımız türdendir. 
Böylece her türlü şüpheleri giderecek kudrette yedi belge üzerinde ciddi 
şekilde düşünmemiz ve birtakım olumlu sonuçlar çıkarmamız isteniliyor:  
1-Göklerin ve yerin yaratılması. 
2-Gökten su indirilmesi. 
3-Yerden ürün çıkarılması. 
4-Gemileri insan buyruğuna vermesi. 
5-Böylesine mükemmel ve yararlı hareketler ve Dünya'nın bu iki cisimle 
olan bağlantısı bize neyi hatırlatıyor? Ortada fiziksel ve matematiksel 
kanunlar kusursuz işlemektedir. 
6-Nehirlerin de insanoğlunun buyruğuna verilmesi olayı. 
7-Gece ile gündüzün musahhar kılınması.. 
İşte Kur'ân bu kadar açık gerçekleri sergilerken insan aklına yeterince ışık 
tutmayı, ona malzeme vermeyi planlamıştır. Bunlara bilgisiz ve ilgisiz 
kalmak, mükemmel eserden onu yapana geçiş sağlamamak büyük bir 
haksızlık ve aynı zamanda nankörlük sayılmaz mı? 
 
 
 
 
 
 
 
 

تؤِتي أُكُلَها كُلَّ ِحٍني ِبِإذِْن ربها ويضِرب اللَّه الْأَمثَالَ ِللناِس 
ومثَلُ كَِلمٍة خِبيثٍَة كَشجرٍة خِبيثٍَة ) 25(لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

يثَبت اللَّه الَِّذين ) 26(ن فَوِق الْأَرِض ما لَها ِمن قَراٍر اجتثَّت ِم
 ِضلُّ اللَّهيِة وِفي الْآِخرا ويناِة الديِل الثَّاِبِت ِفي الْحوا ِبالْقَونآم

 أَلَم ترى ِإلَى الَِّذين بدلُوا) 27(الظَّاِلِمني ويفْعلُ اللَّه ما يشاُء 
جهنم ) 28(ِنعمةَ اللَِّه كُفْرا وأَحلُّوا قَومهم دار الْبواِر 

 ارالْقَر ِبئْسا وهنلَوص29(ي ( نِضلُّوا عا ِليادلُوا ِللَِّه أَندعجو
قُلْ ِلِعباِدي ) 30(سِبيِلِه قُلْ تمتعوا فَِإنَّ مِصريكُم ِإلَى الناِر 

ن آمنوا يِقيموا الصلَاةَ وينِفقُوا ِمما رزقْناهم ِسرا وعلَاِنيةً الَِّذي
اللَّه الَِّذي خلَق ) 31(ِمن قَبِل أَنْ يأِْتي يوم لَا بيع ِفيِه ولَا ِخلَالٌ 

ِبِه ِمن جراًء فَأَخاِء ممالس لَ ِمنأَنزو ضالْأَراِت واومالس 
الثَّمراِت ِرزقًا لَكُم وسخر لَكُم الْفُلْك ِلتجِري ِفي الْبحِر ِبأَمِرِه 

 َارَالْأ لَكُم رخسِن ) 32(وياِئبد رالْقَمو سمالش لَكُم رخسو
 ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخس33(و(  

  ربهاizniyle  ِبِإذِْنzaman  ِحيٍنher كُلَّ yemişini  ُأكُلَهاverir تُْؤِتي
Rabbininِربضيو  getirirاللَّه  Allahثَاَلالَْأم  misallerِللنَّاِس  
insanlaraملَّهلَع  diyeونتَذَكَّري  Öğüt alsınlar 

25) Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Öğüt 
alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. 

و Ve ثَُلم misaliٍةكَِلم  bir sözünخَِبيثٍَة  kötüٍةركَشَج  bir ağaca 
benzerخَِبيثٍَة  kötüْتُثَّتاج  gövdesiِقفَو ِمن  koparılmışِضالَْأر  
yerdenام  olmayanالَه  o yüzdenاٍرقَر ِمن  ayakta durma 
imkânı 

26) Ve kötü bir sözün misali, gövdesi yerden koparılmış, o 
yüzden ayakta durma imkânı olmayan kötü bir ağaca 
benzer. 

 sözle  ِبالْقَوِلiman edenleri  الَِّذين آمنُواAllah  اللَّهsağlam يثَبتُ
 وِفي dünya  الدنْياhayatında  ِفي الْحياِةsapasağlam tutar الثَّاِبِت
  الظَّاِلِمينAllah  اللَّهsaptırır  ويِضلhem de ahiretteُّ الْآِخرِة

Zalimleri iseُلفْعيو  yaparاللَّه  Allahشَاءا يم  dilediğini 
27) Allah sağlam sözle iman edenleri hem dünya hayatında 
hem de ahirette sapasağlam tutar. Zalimleri ise Allah 
saptırır. Allah dilediğini yapar. 

 ِنعمةَ karşılık  الَِّذين بدلُواveren  ِإلَى?görmedin mi َألَم تَرى
nimetineاللَِّه  Allah'ınاكُفْر  nankörlükleو  ve لُّواَأح 

sürükleyenleriمهمقَو  sonunda kavimleriniارد  yurdunaاِروالْب  
helâk 

28) Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda 
kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmedin mi? 
(*)Yukarıdaki âyetler, güzel ve kötü sözler üzerinde durularak nefis bir 
benzetme yapıldı. Allah'ı inkâr eden nankör kimseler, kökleri kopuk kuru 
bir ağaca benzetilerek, öylelerinin ancak cehenneme yakıt olabileceklerine 
işaret edildi. Sonra da insanı kadirbilir yapan, imân temeli üzerinde 
filizlenerek insanî duygulan geliştiren ve topluma rahmet havası estiren 
iki önemli ibâdetten söz ediliyor. 
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 لَا تحصوها وآتاكُم ِمن كُلِّ ما سأَلْتموه وِإنْ تعدوا ِنعمةَ اللَِّه
 كَفَّار انَ لَظَلُومذَا ) 34(ِإنَّ الِْإنسلْ هعاج بر اِهيمرِإذْ قَالَ ِإبو

 امنالْأَص دبعأَنْ ن ِنيبِني وبناجا وآِمن لَد35(الْب ( نهِإن بر
ني ومن عصاِني فَِإنك أَضلَلْن كَِثريا ِمن الناِس فَمن تِبعِني فَِإنه ِم

 ِحيمر ِر ِذي ) 36(غَفُوراٍد غَيِتي ِبويذُر ِمن كَنتي أَسا ِإننبر
 ةً ِمنلْ أَفِْئدعلَاةَ فَاجوا الصِقيما ِلينبِم ررحالْم ِتكيب دٍع ِعنرز

 ِمن مقْهزارو ِهمِوي ِإلَيهاِس تونَ النكُرشي ملَّهاِت لَعرالثَّم
ربنا ِإنك تعلَم ما نخِفي وما نعِلن وما يخفَى علَى اللَِّه ) 37(

الْحمد ِللَِّه الَِّذي ) 38(ِمن شيٍء ِفي الْأَرِض ولَا ِفي السماِء 
 ربي لَسِميع وهب ِلي علَى الِْكبِر ِإسماِعيلَ وِإسحاق ِإنَّ

رب اجعلِْني مِقيم الصلَاِة وِمن ذُريِتي ربنا وتقَبلْ ) 39(الدعاِء 
ربنا اغِْفر ِلي وِلواِلدي وِللْمؤِمِنني يوم يقُوم ) 40(دعاِء 

 اب41(الِْحس (عا يمغَاِفلًا ع اللَّه نبسحلَا تا ومونَ ِإنلُ الظَّاِلمم
 ارصِفيِه الْأَب صخشٍم توِلي مهرخؤ42(ي(  

دمالْح hamd olsunِللَِّه  Allah’aبهالَِّذي و  bağışlayanِلي  Bana 
 ِإسحاقَ ve  وİsmail’i  ِإسماِعيَلihtiyarlığıma rağmen علَى الِْكبِر
İshak’ıِإن  Şüphesizي رب Rabbim gerçektenِميعلَس  işitendir 
 duayı الدعاِء

39) “Bana ihtiyarlığıma rağmen İsmail’i ve İshak’ı 
bağışlayan Allah’a hamd olsun. Şüphesiz Rabbim, 
gerçekten duayı işitendir.” 

بر Rabbimلِْنيعاج  beni eyleِقيمم  dosdoğru kılanlardan 
 Rabbimiz  ربنَاzürriyetimden ِمن ذُريِتي ve  وnamazı اِةالصلَ
 duamı  دعاِءkabul buyur وتَقَبْل

40) “Rabbim, beni ve zürriyetimden namazı dosdoğru 
kılanlardan eyle! Rabbimiz, duamı kabul buyur.” 

 ve  وanne babamı دي وِلواِلbeni  ِليbağışla  اغِْفرRabbimiz ربنَا
ْؤِمِنينِللْم mü’minleriموي  günقُومي  yapılacağıابالِْحس  hesabın 

41) “Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün, beni, anne babamı 
ve mü’minleri bağışla.” 

و Ve نبسلَا تَح sakın sanmaاللَّه  Allah’ıغَاِفلًا  habersizامع  o 
 onları  ِإنَّما يَؤخِّرهمzalimlerin  الظَّاِلمونişlediklerinden يعمُل

ertelemektedirٍموِلي  bir güneتَشْخَص  dehşetle belireceğiِفيِه  
yalnızcaارصالَْأب  gözlerin 

42) Ve sakın Allah’ı o zalimlerin işlediklerinden habersiz 
sanma, onları yalnızca gözlerin dehşetle belireceği bir güne 
ertelemektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veآتَاكُم  size verdiِّكُل ِمن  hepsindenوهَألْتُما سم  istediğiniz 
şeylerinو  Veِإن  eğerوادتَع  saymaya kalkışırsanızَةمِنع  

nimetiniاللَِّه  Allah’ınاوهصلَا تُح  onları sayamazsınızِإن  
Gerçektenانالِْإنس  insanلَظَلُوم  çok zalimكَفَّار  çok nankördür 

34) Ve size, kendisinden istediğiniz şeylerin hepsinden 
verdi. Ve eğer Allah’ın nimetini saymaya kalkışırsanız, 
onları sayamazsınız. Gerçekten insan çok zalim, çok 
nankördür. 
(*)İnsan, hayatının her safhasında bu nimetlerden faydalanmaktadır. 
Elbette ki Allah'ın lütfettiği nimetler bunlardan ibaret değildir. O, insana 
maddî ve manevî daha nice nimetler bahsetmiştir. Nitekim bu 34. âyette 
Allah insanların istediği her şeyi verdiğini, bu nimetlerin sayılamayacak 
kadar çok olduğunu ifade buyurmuştur. Bütün bu nimetlerden 
faydalanan insanoğlunun her an Allah'a şükretmesi gerektiği halde o, 
nimetleri vereni görmezlikten gelerek nankörlük etmekte, O'na ortak 
koşmaktadır. Bu nedenle Allah "İnsanoğlu çok zalim, çok nankördür!" 
buyurarak onun fıtratındaki olumsuz özelliklerine dikkat çekmiştir.  

و Ve ِْإذ haniقَاَل  şöyle demiştiاِهيمرِإب  İbrahimبر  Rabbim 
 Beni de uzak  واجنُبِنيemniyetli  آِمنًاşehri  الْبلَدşu  هذَاkıl اجعْل

tutِنيبو  oğullarımı daدبنَع َأن  kulluk etmektenنَامالَْأص  
putlara 

35) Ve hani İbrahim şöyle demişti: “Rabbim, şu şehri 
emniyetli kıl. Beni de oğullarımı da putlara kulluk 
etmekten uzak tut.” 

بر Rabbimنِإنَّه  gerçekten onlarلَلْنَأض  saptırdıاكَِثير  
birçoğunuالنَّاِس ِمن  insanlardanنفَم  Artık kimِنيتَِبع  bana 

uyarsaفَِإنَّه  işte oِمنِّي  bendendirنمو  kimاِنيصع  bana isyan 
ederseفَِإنَّك  gerçekten senغَفُور  Ğafûr’sunِحيمر  Rahîm’sin 

36) “Rabbim, gerçekten onlar insanlardan birçoğunu 
saptırdı. Artık kim bana uyarsa işte o, bendendir, kim bana 
isyan ederse gerçekten sen Ğafûr’sun, Rahîm’sin.” 

 ِمنyerleştirdim   َأسكَنتgerçekten benُ  ِإنِّيRabbimiz ربنَا
 ekin  ِذي زرٍعbitmez  غَيِرbir vadiye  ِبواٍدzürriyetimden ذُريِتي
ِعنْد yanındaِتكيب  evininحِم الْمر senin mukaddes نَابر 

Rabbimizواِقيمِلي  dosdoğru kılsınlar diyeَلَاةالص  namazıْلعفَاج  
Artık senًةَأفِْئد  gönülleriniالنَّاِس ِمن  insanlardanِويتَه  

meylettirِهمِإلَي  onlaraو  ve مقْهزار onları rızıklandır ِمن 
  يشْكُرونUmulur ki  لَعلَّهمbir takım ürünlerden الثَّمراِت

şükrederler 
37) “Rabbimiz, gerçekten ben zürriyetimden senin 
mukaddes evinin yanında ekin bitmez bir vadiye 
yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılsınlar diye. 
Artık sen insanlardan gönüllerini onlara meylettir ve onları 
bir takım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler.”  

 bizim  ما نُخِْفيbilirsin  تَعلَمşüphesiz sen  ِإنَّكRabbimiz ربنَا
saklı tuttuklarımızı daِلنا نُعمو  açığa vurduklarımızı da امو 

 ِفي hiçbir şey  ِمن شَيٍءAllah’a ِه علَى اللgizli kalmazَّ يخْفَى
 gökte لَا ِفي السماِء ve  وYerde الَْأرِض

38) “Rabbimiz, şüphesiz sen, bizim saklı tuttuklarımızı da, 
açığa vurduklarımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey 
Allah’a gizli kalmaz.”  
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و Ve قَد kuşkusuzواكَرم  kurmuşlardıمهكْرم  tuzaklarını ِعنْدو 
katında ikenاللَِّه  Allahمهكْرم  onlar hilelerininِإنو  Halbuki 
مهكْرم كَان onların hileleriyleوَل ِلتَز gidecek değildiِمنْه  

yerindenاُلالِْجب  dağlar 
46) Ve kuşkusuz hilelerinin cezası Allah katında iken, onlar, 
tuzaklarını kurmuşlardı. Halbuki onların hileleriyle dağlar 
yerinden gidecek değildi. 

نبسفَلَا تَح O halde sakın sanmaاللَّه  Allah'ınَخِْلفم  cayacağını 
 Çünkü mutlak  ِإنpeygamberlerine  رسلَهverdiği sözden وعِدِه
اللَّه Allahِزيزع  üstündürذُو انِتقَاٍم  kimsenin yaptığını yanına 

bırakmaz 
47) O halde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden 
cayacağını sanma! Çünkü Allah mutlak üstündür, kimsenin 
yaptığını yanına bırakmaz. 

موي günُلدتُب  haline getirildiğiضالَْأر  Yerرغَي  başkaِضالَْأر  bir 
yerُاتاومالسو  gökler deوازربو  huzuruna çıktıklarıِللَِّه  

Allah’ınاِحِدالْو  bir tek اِرالْقَه Kahhar olan 
48) Yer başka bir yer, gökler de (başka gökler) haline 
getirildiği, Kahhar olan bir tek Allah’ın huzuruna çıktıkları 
gün. 

و Veىتَر  görürsünِرِمينجالْم  günahkârlarınِئٍذموي  o gün 
ِنينقَرم vurulmuş olduğunuفَاِدِفي الَْأص  zincire 

49) Ve o gün, günahkârların zincire vurulmuş olduğunu 
görürsün. 

ماِبيلُهرس Onların gömlekleriاٍنقَِطر ِمن  katrandandırتَغْشَىو  
bürümektedirمهوهجو  yüzlerini deالنَّار  ateş 

50) Onların gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş 
bürümektedir. 
(*)Bu âyetlerin lafzı anlamına göre o gün suçlular, katrandan giysiler 
içerisinde, zincirlere vurulmuş, yüzlerini ateş bürümüş olarak Allah'ın 
huzuruna çıkarılacaklar. Ancak bir yoruma göre 49. âyet, suçluların kendi 
kötü eylem ve temayüllerini, öte dünyada topluca içine düşecekleri genel 
umutsuzluğu anlatan bir mecazdır. 50. âyet de hesap gününde günahkâr 
ruhları kaplayacak olan anlatılamaz acıları, insanı dondurucu korkulan dile 
getiren temsilî bir ifadedir. 

ِزيجِلي karşılığını verecektirاللَّه  Allahَّكُل  herنَفٍْس  nefse ام 
 çabuk  سِريعAllah  اللَّهKuşkusuz  ِإنkazandığının كَسبتْ

görendirاِبالِْحس  hesabı 
51) Allah her nefse kazandığının karşılığını verecektir. 
Kuşkusuz Allah, hesabı çabuk görendir. 

 uyarılsınlar  وِلينذَرواinsanlara  ِللنَّاِسbildiridir  بلَاغİşte buٌ هذَا
 ilah  ِإلَهO  هوancak  َأنَّماbilsinler  وِليعلَمواkendisiyle ِبِه

olduğunuاِحدو  bir tekو  ve ذَّكَّرِلي iyice düşünüp öğüt alsınlar 
 akıl  الَْألْباِبsahipleri ُأولُوا

52) İşte bu, kendisiyle uyarılsınlar, O’nun, ancak bir tek ilah 
olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt 
alsınlar diye insanlara bildiridir. 
(*)İbrahim Sûresinin son kısmında üç maddelik bir mesaj insanlara 
gönderilmekte, Allah ile kulları arasına engel olarak girmek isteyen inkarcı 
bozgunculara fırsat verilmemesi istenmekte ve insanın dünyaya 
getirilişinin amaç ve hikmetlerinden birine işaret edilerek sûre 
noktalanmaktadır: 
1-Hakkı inkâr edip doğru yoldan sapan müşrikleri ve maddecileri 
uyarmak, insan ruhuna gıda veren doğru yolu gösterip yönlendirmek. 
2-Allah'tan başka ilâh olmadığını ve olamayacağını  birtakım aklî ve naklî 
delil ve belgelerle öğretmek. Allah'ın bütün iyiliklerin, hayırların, 
faziletlerin ve güzelliklerin kaynağı olduğunu belirtmek. 
3-Aklını kullanabilen sağduyu sahiplerinin iyice düşünüp öğüt almalarını 
sağlamaya çalışmak, bunun için Kur'ân'ın belirlediği metot çerçevesinde 
hareket etmek. 
 
 
 
 
 

ِنِعي رُءوِسِهم لَا يرتد ِإلَيِهم طَرفُهم وأَفِْئدتهم هواٌء مهِطِعني مقْ
وأَنِذر الناس يوم يأِْتيِهم الْعذَاب فَيقُولُ الَِّذين ظَلَموا ) 43(

 لَملَ أَوسالر ِبعتنو كتوعد ِجبٍل قَِريٍب نا ِإلَى أَجنرا أَخنبر
وسكَنتم ِفي ) 44(ونوا أَقْسمتم ِمن قَبلُ ما لَكُم ِمن زواٍل تكُ

 ا ِبِهملْنفَع فكَي لَكُم نيبتو مهوا أَنفُسظَلَم اِكِن الَِّذينسم
وقَد مكَروا مكْرهم وِعند اللَِّه ) 45(وضربنا لَكُم الْأَمثَالَ 

فَلَا تحسبن ) 46(نْ كَانَ مكْرهم ِلتزولَ ِمنه الِْجبالُ مكْرهم وِإ
يوم ) 47(اللَّه مخِلف وعِدِه رسلَه ِإنَّ اللَّه عِزيز ذُو انِتقَاٍم 

تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرِض والسماوات وبرزوا ِللَِّه الْواِحِد 
) 49(ترى الْمجِرِمني يومِئٍذ مقَرِنني ِفي الْأَصفَاِد و) 48(الْقَهاِر 

 ارالن مهوهجى وشغتاٍن وقَِطر ِمن ماِبيلُهر50(س ( اللَّه ِزيجِلي
هذَا بلَاغٌ ) 51(كُلَّ نفٍْس ما كَسبت ِإنَّ اللَّه سِريع الِْحساِب 

ِه وِليعلَموا أَنما هو ِإلَه واِحد وِليذَّكَّر أُولُوا ِللناِس وِلينذَروا ِب
  )52(الْأَلْباِب 
ِطِعينهم koşarlarقِْنِعيم  bomboş olarakوِسِهمءر  Zihinleri لَا 

تَدري dönüp bakamaz ِهمِإلَي durumda مفُهطَر bir vaziyette 
متُهَأفِْئدو gözleri göğe dikilmişاءوه  kendilerine bile 

43) Zihinleri bomboş olarak kendilerine bile dönüp 
bakamaz durumda, gözleri göğe dikilmiş bir vaziyette 
koşarlar. 

َأنِذرو uyarالنَّاس  insanlarıموي  gün hakkındaْأِتيِهمي  Kendilerine 
geleceğiذَابالْع  azabınقُوُلفَي  diyecekleriواظَلَم الَِّذين  bu 

yüzden zalimlerinنَابر  Ey Rabbimizنَاَأخِّر  bize süre ver de 
  دعوتَكuyalım  نُِجبYakın  قَِريٍبbir müddete  َأجٍلkadar ِإلَى

senin davetineو  ve نَتَِّبع tâbi olalımَلسالر  peygamberlere 
لَمتَكُونُواَأو  etmemiş miydiniz?تُممَأقْس  yeminُلقَب ِمن  Daha 

önceام  olmadığınaلَكُم  sizin içinاٍلوز ِمن  bir zevâl 
44) Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin: "Ey 
Rabbimiz! Yakın bir müddete kadar bize süre ver de senin 
davetine uyalım ve peygamberlere tâbi olalım" diyecekleri 
gün hakkında insanları uyar. "Daha önce, sizin için bir 
zevâl olmadığına, yemin etmemiş miydiniz? " 

و Veكَنتُمس  oturdunuzاِكِنسِفي م  yurtlarındaواظَلَم الَِّذين  
zulmedenlerinمهَأنفُس  kendilerineو نيتَب apaçık belli olduلَكُم  

sizeَفكَي  nasılلْنَافَع  muamele ettiğimizِبِهم  Onlaraو  Ve 
  misaller de  الَْأمثَاَلsize  لَكُمverdik ضربنَا

45) "Ve kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz. 
Onlara nasıl muamele ettiğimiz size apaçık belli oldu. Ve 
size misaller de verdik." 
(*)Bu dünyada Allah'ın birliğine inanmayan, O'na ortak koşan, âhiret 
hayatını ve Allah'ın oradaki nihaî yargılamasını inkâr eden, dolayısıyla 
kendilerine kötülük eden kimseler âhiret azabını gördüklerinde dünyada 
yaptıklarına pişman olacaklar ve kaçırmış oldukları imkânı telâfi etmek 
için Allah'tan mühlet isteyeceklerdir. "Rabbimiz! Bize kısa bir süre daha 
ver" cümle zalimlerin, iman edip güzel işler yapmak, böylece âhiret 
azabından kurtulmak için dünyaya geri gönderilmek istediklerini ifade 
eder. "Sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş 
miydiniz?" soru, kınama ve yerme mahiyetinde olup zalimlerin bu 
isteklerinin yerine getirilmeyeceğini gösterir, inkarcı zalimler bu 
yeminleriyle öldükten sonra dirilme olmayacağını ve herhangi bir cezaya 
çarptınlmayacaklannı iddia ediyorlardı. 
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 )15(سورة احلجر 
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم

د الَِّذين كَفَروا ربما يو) 1(الر ِتلْك آيات الِْكتاِب وقُرآٍن مِبٍني 
 ِلِمنيسوا مكَان لُ ) 2(لَوالْأَم لِْهِهميوا وعتمتيأْكُلُوا وي مهذَر

وما أَهلَكْنا ِمن قَريٍة ِإلَّا ولَها ِكتاب معلُوم ) 3(فَسوف يعلَمونَ 
وقَالُوا ياأَيها ) 5(ِخرونَ ما تسِبق ِمن أُمٍة أَجلَها وما يستأْ) 4(

لَو ما تأِْتينا ِبالْملَاِئكَِة ) 6(الَِّذي نزلَ علَيِه الذِّكْر ِإنك لَمجنونٌ 
 اِدِقنيالص ِمن تا 7(ِإنْ كُنمو قلَاِئكَةَ ِإلَّا ِبالْحلُ الْمزنا نم 

 ظَِريننوا ِإذًا م8(كَان (ا ناِفظُونَ ِإنلَح ا لَهِإنو ا الذِّكْرلْنزن نح
)9 ( ِلنيِع الْأَوِفي ِشي ِلكقَب ا ِمنلْنسأَر لَقَدو)10 ( أِْتيِهما يمو

كَذَِلك نسلُكُه ِفي ) 11(ِمن رسوٍل ِإلَّا كَانوا ِبِه يستهِزئُونَ 
 ِرِمنيجِم) 12(قُلُوِب الْمؤلَا ي ِلنيةُ الْأَونس لَتخ قَدونَ ِبِه ون

ولَو فَتحنا علَيِهم بابا ِمن السماِء فَظَلُّوا ِفيِه يعرجونَ ) 13(
لَقَالُوا ِإنما سكِّرت أَبصارنا بلْ نحن قَوم مسحورونَ ) 14(
)15(  
لَقَدو Andolsunلْنَاسَأر  elçiler gönderdikِلكقَب ِمن  senden  ِفي
  önceki    الَْأوِلينmilletler arasında daِشيِع

10) Andolsun, senden önceki milletler arasında da elçiler 
gönderdik. 

و Ve ْأِتيِهما يم onlara gelmeyedursunوٍلسر ِمن  bir peygamber 
 alay ederlerdi  يستَهِزُئونonunla  ِبِهhemen ِإلَّا كَانُوا

11) Ve onlara bir peygamber gelmeyedursun, hemen onunla 
alay ederlerdi. 

كَذَِلك İşte böyleceلُكُهنَس  biz onu sokarızِفي قُلُوِب  kalplerine 
ِرِمينجالْم suçluların 

12) İşte böylece biz onu, suçluların kalplerine sokarız. 
ْؤِمنُونلَا ي inanmıyorlarِبِه  onlar hala bunaْخَلَت قَدو  başına 

gelenlerdenُنَّةس  ders almaları gerekirkenِلينالَْأو  Öncekilerin 
13) Öncekilerin başına gelenlerden ders almaları gerekirken 
onlar hala buna inanmıyorlar. 

و Ve لَو eğerنَا فَتَح açsak daِهملَيع  onlaraاابب  bir kapıاِءمالس ِمن  
göktenفَظَلُّوا  çıksalarِفيِه  oradanونجرعي  yukarı 

14) Ve eğer onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı 
çıksalar, 

 daha  بْلGözlerimiz  َأبصارنَاboyandı  ِإنَّما سكِّرتderlerْ لَقَالُوا
doğrusuننَح  bizمقَو  kimselerden oldukونورحسم  büyülenen 

15) "Gözlerimiz boyandı, daha doğrusu biz büyülenen 
kimselerden olduk" derler. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber (a.s)'a deli 
diyecek kadar akıllarını, vicdanlarını ve irfanlarını kaybettikleri konu 
edilerek inkâr ve kinin insanı haktan nasıl uzaklaştırdığına dikkatler çekildi 
ve bu durumda olanlara mu'cize göstermenin de bir yarar sağlamıyacağına 
işaret edilerek insan karakteri üzerinde duruldu. 
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Şam arasında bir yerdir. Semud kavminin başkenti olan bu 
şehrin harabeleri hâlen el-Ula şehri yakınlarındadır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 Kitab'ın  الِْكتَاِبâyetleridir  آياتBunlarُ  ِتلْكRâ  رLâm  لElif ا
و ve آٍنقُر bir Kur'an'ınِبيٍنم  apaçık 

1) Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık bir Kur'an'ın 
âyetleridir. 

 İnkâr  كَفَروا الَِّذينdiye arzu ederler  يودzaman zaman ربما
edenlerلَو  keşkeكَانُوا  biz deِلِمينسم  müslüman olsaydık 

2) İnkâr edenler zaman zaman, keşke biz de müslüman 
olsaydık, diye arzu ederler. 

مهذَر Onları bırakْأكُلُواي  yesinlerواتَّعتَميو  eğlensinlerو  ve 
لِْهِهمي onları oyalayadursunُلالَْأم  boş ümitَفوفَس  Yakında 

ونلَمعي bilecekler 
3) Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları 
oyalayadursun. Yakında bilecekler! 

و Ve ام olmasın لَكْنَاَأه helâk ettiğimizٍةيقَر ِمن  hiçbir ülkeِإلَّا  
yoktur ki elbetteالَهو  hakkında  ِكتَاب bir yazgı لُومعم bilinen 

4) Ve helâk ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki elbette hakkında  
bilinen bir yazgı olmasın. 

  وecelinin  َأجلَهاHiçbir millet  ِمن ُأمٍةönüne geçemez ما تَسِبقُ
veونتَْأِخرسا يم  onu geciktiremez 

5) Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu 
geciktiremez. 

و Veقَالُوا  dediler kiاهاَأيي  Eyَلالَِّذي نُز  indirilenِهلَيع  
kendisineالذِّكْر  zikirِإنَّك  Sen mutlakaنُونجلَم  bir mecnunsun 

6) Ve dediler ki: "Ey kendisine zikir indirilen! Sen mutlaka 
bir mecnunsun!" 
Katade diyor ki: (6. ve 7. ayette) belirtilen bu sözleri söyleyenler Kureyşin 
ileri gelenlerinden Abdullah b. Ümeyye, Nadr b. Haris, Nevfel b. 
Huveylid, Velid b. Mugîre idi.382 

لَو Eğerا تَْأِتينَام  bize getirmeliydinلَاِئكَِةِبالْم  melekleriَكُنْت ِإن  
idiysenاِدِقينالص ِمن  doğru söyleyenlerden 

7) "Eğer doğru söyleyenlerden idiysen, bize melekleri 
getirmeliydin." 

 hak ile  ِبالْحقancakِّ  ِإلَّاBiz melekleri  الْملَاِئكَةindiririzَ ما نُنَزُل
 mühlet  منْظَِرينO zaman  ِإذًاonlara  كَانُواverilmez وما

8) Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara 
mühlet verilmez. 

  لَهelbette  وِإنَّاZikri  الذِّكْرindirdik  نَزلْنَاbiz  نَحنkesinlikle ِإنَّا
biz onu yineاِفظُونلَح  koruyacağız 

9) Zikri kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz 
koruyacağız. 
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و Ve ٍءشَي ِمن ِإن her şeyinِإلَّا  yalnızنَاِعنْد  bizim yanımızdadır 
اِئنُهخَز hazineleriلُها نُنَزمو  Biz onu indiririzِإلَّا  ancakٍرِبقَد  bir 

ölçüyleلُوٍمعم  belli 
21) Ve her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz 
onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. 

و Veلْنَاسَأر  biz gönderdikاحيالر  rüzgârlarıاِقحلَو  aşılayıcı 
olarakلْنَافََأنْز  indirdik deاِءمالس ِمن  göktenاءم  bir su 

وهنَاكُمقَيفََأس onunla su ihtiyacınızı karşıladıkو  Veا َأنْتُمم  sizلَه  
onuِب خَاِزِنين depolayamazdınız 

22) Ve biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik, gökten bir 
su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Ve siz onu 
depolayamazdınız. 

و Ve ِإنَّا şüphesizنلَنَح  bizِينُح  diriltirو  ve ُنُِميت öldürürüzو  
Ve ننَح bizاِرثُونالْو  her şeye vâris oluruz 

23) Ve şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz 
vâris oluruz. 

لَقَدو Andolsunنَاِلمع  bizتَقِْدِمينسالْم  önce gelip geçenleri de 
ِمنْكُم sizdenو  ve لَقَد elbetteنَاِلمع  bilirizَتسالْم ْأِخِرين geri 

kalanları da 
24) Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de ve elbette 
geri kalanları da biliriz.  

و Ve ِإن şüphesizكبر  Rabbinوه  onlarıمهشُرحي  toplayacaktır 
ِإنَّه Çünkü Oِكيمح  hakîmdirِليمع  alîmdir 

25) Ve şüphesiz Rabbin onları toplayacaktır. Çünkü O, 
Hakîm’dir, Alîm’dir. 

لَقَدو Andolsunخَلَقْنَا  biz yarattıkانالِْإنْس  insanıاٍللْصص ِمن  kuru 
bir çamurdanٍإمح ِمن  kara balçıktanنُوٍنسم  şekillenmiş 

26) Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, 
şekillenmiş kara balçıktan yarattık. 

و Veانالْج  Cinleri deخَلَقْنَاه  yaratmıştıkُلقَب ِمن  daha önce ِمن 
 zehirli  السموِمateşten نَاِر

27) Ve Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. 
و Veِْإذ  haniقَاَل  demişti kiكبر  Rabbinْلَاِئكَِة ِللم meleklereِإنِّي  

Benٌخَاِلق  yaratacağımاشَرب  bir insanاٍللْصص ِمن  kupkuru bir 
çamurdanٍإمح ِمن  kara balçıktanنُوٍنسم  şekillenmiş 

28) Ve hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben kupkuru bir 
çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan 
yaratacağım." 

  ِفيِهüflediğim نَفَخْتُ ve  وOna şekil verdiğim  سويتُهzaman فَِإذَا
onaوِحير ِمن  ruhumdanوافَقَع  siz hemenلَه  onun içinاِجِدينس  

secdeye kapanın 
29) "Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim 
zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın." 

دجفَس hemen secde ettilerُلَاِئكَةالْم  Meleklerinمكُلُّه  hepsi de 
ونعمَأج birden 

30) Meleklerin hepsi de birden hemen secde ettiler. 
  معolmaktan  َأن يكُونO kaçındı  َأبىİblis  ِإبِليسFakat hariç ِإلَّا

beraberالس اِجِدين secde edenlerle 
31) Fakat İblis hariç. O, secde edenlerle beraber olmaktan 
kaçındı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اِظِرينا ِللناهنيزا ووجراِء بما ِفي السلْنعج لَقَد16(و (
ِإلَّا من استرق السمع ) 17(وحِفظْناها ِمن كُلِّ شيطَاٍن رِجيٍم 

 ابِشه هعبفَأَت ِبني18(م ( اِسيوا را ِفيهنأَلْقَيا واهنددم ضالْأَرو
وجعلْنا لَكُم ِفيها ) 19(وأَنبتنا ِفيها ِمن كُلِّ شيٍء موزوٍن 

 اِزِقنيِبر لَه متلَس نمو اِيشعا ) 20(مندٍء ِإلَّا ِعنيش ِإنْ ِمنو
نا نمو هاِئنزلُوٍم خعٍر مِإلَّا ِبقَد لُه21(ز ( اِقحلَو احيا الرلْنسأَرو

 اِزِننيِبخ لَه متا أَنمع و وهاكُمنقَياًء فَأَساِء ممالس ا ِمنلْنزفَأَن
ولَقَد ) 23(وِإنا لَنحن نحِي ونِميت ونحن الْواِرثُونَ ) 22(

وِإنَّ ) 24(مستقِْدِمني ِمنكُم ولَقَد عِلمنا الْمستأِْخِرين عِلمنا الْ
 ِليمع ِكيمح هِإن مهرشحي وه كبانَ ) 25(رسا الِْإنلَقْنخ لَقَدو

والْجانَّ خلَقْناه ِمن قَبلُ ) 26(ِمن صلْصاٍل ِمن حمٍإ مسنوٍن 
اِر السن وِم ِمنا ) 27(مرشب اِلقي خلَاِئكَِة ِإنِللْم كبِإذْ قَالَ رو

فَِإذَا سويته ونفَخت ِفيِه ) 28(ِمن صلْصاٍل ِمن حمٍإ مسنوٍن 
 اِجِدينس وا لَهوِحي فَقَعر 29(ِمن ( ملَاِئكَةُ كُلُّهالْم دجفَس

  )31(يس أَبى أَنْ يكُونَ مع الساِجِدين ِإلَّا ِإبِل) 30(أَجمعونَ 
لَقَدو Andolsunلْنَاعج  biz yarattıkاِءمِفي الس  gökteاوجرب  

birtakım burçlarو  ve انَّاهيز onu süsledikِللنَّاِظِرين  seyr 
edenler 

16) Andolsun, biz gökte birtakım burçlar383 yarattık ve seyr 
edenler için onu süsledik. 

و Ve اِفظْنَاهح onları korudukِّكُل ِمن  herطَاٍنشَي  şeytandan 
 taşlanmış رِجيٍم

17) Ve onları, taşlanmış (kovulmuş) her şeytandan koruduk. 
 kulak  السمعhırsızlığı eden  من استَرقAncak müstesnaَ ِإلَّا

هعفََأتْب Onun da düşmüştürابِشه  bir alev sütunuِبينم  peşine 
açık 

18) Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine 
açık bir alev sütunu düşmüştür. 

و Ve ضالَْأر yeriانَاهددم  uzatıp yaydıkنَاَألْقَيو  yerleştirdikاِفيه  
oradaاِسيور  sabit dağlarتْنَاَأنْبو  bitirdikاِفيه  yine oradaِّكُل ِمن  

herٍءشَي  şeyوٍنزوم  ölçüsü belirli olan 
19) Ve yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, 
yine orada ölçüsü belirli olan her şey bitirdik. 

و Ve لْنَاعج yarattıkلَكُم  hem sizin içinاِفيه  oradaَاِيشعم  geçim 
vasıtalarıنمو  içinتُملَس  size olmayanlar لَه aitاِزِقينِبر  hem de 
rızıkları 

20) Ve orada hem sizin için hem de rızıkları size ait 
olmayanlar için geçim vasıtaları yarattık. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Allah'ın varlığına, kudretinin eşsizliğine delâlet 
eden delil ve belgelere yer verildi. İnsan aklını hakka, doğruya ve iyiye 
çevirmek için gereken temel bilgiler, ana fikirler açıklandı. Sonra da 
Allah'ın mutlak tasarruf sahibi bulun'duğuna, kâinatta meydana gelen ve 
fakat bizim müşahede ve tecrübe sınırlarımızı aşan olayların birtakım sır 
ve hikmetlerinin söz konusu olduğuna atıflar yapıldı. 
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 اِجِدينالس عكُونَ مأَلَّا ت ا لَكم ِليساِإب32(قَالَ ي(  قَالَ لَم
 أَكُن ِلأَسجد ِلبشٍر خلَقْته ِمن صلْصاٍل ِمن حمٍإ مسنوٍن

)33(  ِجيمر كا فَِإنهِمن جرقَالَ فَاخ)ةَ  )34ناللَّع كلَيِإنَّ عو
قَالَ رب فَأَنِظرِني ِإلَى يوِم يبعثُونَ  )35(ِإلَى يوِم الديِن 

)36(  ظَِريننالْم ِمن كقَالَ فَِإن)لُوِم  )37عقِْت الْمِم الْووِإلَى ي
)38( قَالَ ر مهنلَأُغِْويِض وِفي الْأَر ملَه ننيِني لَأُزتيا أَغْوِبم ب

 ِعنيم39(أَج(  لَِصنيخالْم مهِمن كادِإلَّا ِعب)ذَا  )41قَالَ ه
 ِقيمتسم لَياطٌ علْطَانٌ  )41(ِصرس ِهملَيع لَك ساِدي لَيِإنَّ ِعب

عبات نِإلَّا م اِوينالْغ ِمن 42(ك(  ِعنيمأَج مهِعدولَم منهِإنَّ جو
)43(  ومقْسٌء مزج مهاٍب ِمناٍب ِلكُلِّ بوةُ أَبعبا سلَه)ِإنَّ  )44

ادخلُوها ِبسلَاٍم آِمِنني  )45(الْمتِقني ِفي جناٍت وعيوٍن 
ِهم ِمن ِغلٍّ ِإخوانا علَى سرٍر ونزعنا ما ِفي صدوِر )46(

 قَاِبِلنيت47(م(  ِجنيرخا ِبمهِمن ما همو بصا نِفيه مهسملَا ي
)48(  ِحيمالر فُورا الْغي أَناِدي أَنئْ ِعببن)49(  وذَاِبي هأَنَّ عو

 الْأَِليم ذَاب50(الْع( يض نع مئْهبنو اِهيمرِف ِإب)51(  
ِإن mutlakaتَِّقينالْم  Takvâ sahipleriنَّاٍتِفي ج  cennetlerdeو  ve 

 pınar başlarında olacaklar عيوٍن
45) Takvâ sahipleri, mutlaka cennetlerde ve pınar 
başlarında olacaklar. 

 emniyet  آِمِنينselâmetle  ِبسلَاٍمOraya girin ادخُلُوها
46) "Oraya emniyet, selâmetle girin."  

و Ve نَاعنَز biz söküp attıkوِرِهمدا ِفي صم  onların 
gönüllerindekiٍِّغل ِمن  kiniانًاِإخْو  onlar kardeşler olacaklar 

 karşı karşıya oturan  متَقَاِبِلينartık köşkler  سرٍرüzerinde علَى
47) Ve biz, onların gönüllerindeki kini söküp attık; onlar 
artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler 
olacaklar. 

مهسملَا ي Onlara gelmeyecekاِفيه  orada بنَص hiçbir yorgunluk 
و ve ما هم onlarاِمنْه  oradanِجينخْرِبم  çıkarılmayacaklardır 

48) Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar, 
oradan çıkarılmayacaklardır. 

  الْغَفُورbenim  َأنَاkuşkusuz  َأنِّيKullarıma  ِعباِديhaber ver نَبْئ
çok bağışlayıcıِحيمالر  pek esirgeyici olduğumu 

49) Kullarıma, benim, kuşkusuz çok bağışlayıcı, pek 
esirgeyici olduğumu haber ver. 

و Veَأن  kuşkusuzذَاِبيع  benim azabımınوه  daذَابالْع  bir 
azap olduğunu الَْأِليم elem verici 

50) Ve kuşkusuz benim azabımın elem verici bir azap 
olduğunu da.. 

و Veمْئهنَب  onlara haber verيض نِف ع konuklarından da 
اِهيمرِإب İbrahim’in 

51) Ve onlara İbrahim’in konuklarından da haber ver. 
 
 
 
 
 
 
 

  َألَّا تَكُونsebebi  لَكnedir?  ماEy İblis  ياِإبِليسdedi قَاَل
olmayışınınعم  beraberاِجِدينالس  Secde edenlerle 

32) Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmayışının sebebi 
nedir? dedi. 

 bir  ِلبشٍَرBen secde edecek  ِلَأسجدdeğilim  لَم َأكُنdedi قَاَل
insanaخَلَقْتَه  yarattığınاٍللْصص ِمن  kuru bir çamurdanٍإمح ِمن  

kara balçıktanنُوٍنسم  şekillenmiş 
33) Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan 
yarattığın bir insana secde edecek değilim, dedi. 

 Artık sen  فَِإنَّكoradan  ِمنْهاÖyle ise çık  فَاخْرجDedi ki قَاَل
ِجيمر kovuldun 

34) Dedi ki: Öyle ise oradan çık! Artık sen kovuldun! 
و Ve ِإن Muhakkak kiكلَيع  senin üzerine olacaktırَنَةاللَّع  

lânetِإلَى  kadarِموي  gününeيِنالد  din 
35) Muhakkak ki din gününe kadar lânet senin üzerine 
olacaktır! 

  ِإلَىÖyle ise bana mühlet ver  فََأنِْظرِنيRabbim  ربdedi قَاَل
kadarِموي  gününe ثُونعبي tekrar diriliş 

36) (İblis:) Rabbim! Öyle ise, tekrar diriliş gününe kadar 
bana mühlet ver, dedi. 

 mühlet  ِمن الْمنْظَِرينKuşkusuz sen  فَِإنَّكbuyurdu ki قَاَل
verilenlerdensin 

37) (Allah) buyurdu ki: "Kuşkusuz sen mühlet 
verilenlerdensin." 

 Bilinen  الْمعلُوِمvaktin  الْوقِْتgününe  يوِمkadar ِإلَى
38) "Bilinen vaktin gününe kadar..." 

 Beni azdırmana  َأغْويتَِنيkarşılık  ِبماRabbim  ربdedi ki قَاَل
ملَه نَنيلَُأز onlara süsleyeceğimِضِفي الَْأر  yeryüzündeو  ve 

لَُأغِْويمنَّه onların mutlaka azdıracağımِعينمَأج  hepsini 
39) (İblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık 
yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların 
hepsini mutlaka azdıracağım. 

 خْلَِصين الْمonlardan  ِمنْهمkulların  ِعبادكAncak müstesna ِإلَّا
ihlâslı 

40) Ancak onlardan ihlâslı kulların müstesna. 
  مستَِقيمİşte bana varan  علَيyol  ِصراطbudurٌ  هذَاDedi ki قَاَل

dosdoğru 
41) Dedi ki: "İşte bana varan dosdoğru yol budur." 

ِإن Şüphesizاِديِعب  kullarımسلَي  yokturلَك  senin ِهملَيع 
üzerindeلْطَانس  bir hakimiyetinِإلَّا  Ancak müstesnaكعاتَّب نم  

sana uyanlarالْغَاِوين ِمن  azgınlardan 
42) "Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin 
yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna." 

و Ve ِإن muhakkakَّنهج م cehennemولَم  onların مهِعد 
vaadolunan yerdirِعينمَأج  hepsine 

43) Ve muhakkak cehennem, onların hepsine vaad olunan 
yerdir. 

 her kapı  باٍبiçin  ِلكُلkapısı vardırِّ  َأبواٍبyedi  سبعةOnunُ لَها
مِمنْه Onlardanءزج  birer gurupْقم ومس ayrılmıştır 

44) Onun yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer 
grup ayrılmıştır. 
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  ِإلَى قَوٍمbiz gönderildik  ُأرِسلْنَاGerçekten  ِإنَّاDediler ki قَالُوا
bir kavmeِرِمينجم  suçlu 

58) Dediler ki: “Gerçekten biz, suçlu bir kavme 
gönderildik.” 

  لَمنَجوهمbiz muhakkak  ِإنَّاLût  لُوٍطailesi  آَلAncak hariçtir ِإلَّا
onların kurtaracağızِعينمَأج  tümünü 

59) “Ancak Lût ailesi hariçtir; biz onların tümünü 
muhakkak kurtaracağız.” 

  ِإنَّهاBiz  قَدرنَاkarısı takdir ettik  امرَأتَهYalnız müstesna ِإلَّا
onunلَِمن  olmasınıالْغَاِبِرين  geride kalanlardan 

60) “Yalnız karısı müstesna. Biz onun geride kalanlardan 
olmasını takdir ettik.” 

  الْمرسلُونLût  لُوٍطâilesine  آَلgelince  جاءNe zaman ki فَلَما
elçiler 

61) Ne zaman ki elçiler Lût âilesine gelince, 
  منْكَرونkimselersiniz  قَومHakikaten siz  ِإنَّكُمDedi ki قَاَل

tanınmayan 
62) Dedi ki: "Hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz"  

  كَانُواşeyi  ِبماbiz sana getirdik  ِجْئنَاكBilakis  بْلDediler ki قَالُوا
olduklarıِفيِه  onlarınونتَرمي  şüphe etmekte 

63) Dediler ki: "Bilakis, biz sana, onların şüphe etmekte 
oldukları şeyi (azabı ve helâkı) getirdik. 

و Veنَاكَأتَي  biz sana getirdikِّقِبالْح  gerçeğiِإنَّاو  hakikaten 
اِدقُونلَص doğru söyleyenleriz 

64) Ve sana gerçeği getirdik; biz, hakikaten doğru 
söyleyenleriz. 

 ِمنbir bölümünde   ِبِقطٍْعaile fertlerini  ِبَأهِلكyola çıkar فََأسِر
  ولَا يلْتَِفتarkalarındanْ  َأدبارهمsen de yürü  واتَِّبعGecenin اللَّيِل

sakın dönüp de ardına bakmasın ِمنْكُم Sizdenدَأح  hiç kimse 
 istenen  تُْؤمرونyere  حيثgidinُ وامضوا

65) Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de 
arkalarından yürü. Sizden hiç kimse, sakın dönüp de ardına 
bakmasın, istenen yere gidin." 

و Ve نَايقَض hükmümüzüِهِإلَي  onaذَِلك  şuرالَْأم  vahyettikَأن  
mutlakaاِبرد  ardıُؤلَاِءه onlarınقْطُوعم  kesilmiş olacaktır 
ِبِحينصم Sabaha çıkarlarken 

66) Ve ona şu hükmümüzü vahyettik: "Sabaha çıkarlarken 
mutlaka onların ardı kesilmiş olacaktır." 

و Ve اءج geldiIerُلَأه  halkıِدينَِةالْم  şehirونِشرتَبسي  birbirlerini 
kutlayarak 

67) Ve şehir halkı, birbirlerini kutlayarak, geldiIer. 
 benim  ضيِفيbunlar  هُؤلَاِءKuşkusuz  ِإنDedi ki قَاَل

misafirimdirوِنيحفَلَا تَفْض  Sakın beni utandırmayın 
68) Dedi ki: "Kuşkusuz bunlar benim misafirimdir. Sakın 
beni utandırmayın.” 

و Veاتَّقُوا  sakınınاللَّه  Allah'tanو  ve وِنيلَا تُخْز beni rezil 
etmeyin 

69) Ve Allah'tan sakının ve beni rezil etmeyin!" 
 عنBiz seni men etmemiş miydik?   َأولَم نَنْهكdediler قَالُوا

الَِمينالْع elâlemin işine karışmaktan 
70) "Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş 
miydik?" dediler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

قَالُوا  )52(ِإذْ دخلُوا علَيِه فَقَالُوا سلَاما قَالَ ِإنا ِمنكُم وِجلُونَ 
شرتموِني علَى أَنْ قَالَ أَب) 53(لَا توجلْ ِإنا نبشرك ِبغلَاٍم عِليٍم 

قَالُوا بشرناك ِبالْحق فَلَا تكُن ) 54(مسِني الِْكبر فَِبم تبشرونَ 
 الْقَاِنِطني الُّونَ ) 55(ِمنِه ِإلَّا الضبِة رمحر طُ ِمنقْني نمقَالَ و

قَالُوا ِإنا أُرِسلْنا ) 57(قَالَ فَما خطْبكُم أَيها الْمرسلُونَ ) 56(
 ِرِمنيجٍم م58(ِإلَى قَو ( ِعنيمأَج موهجنا لَمِإلَّا آلَ لُوٍط ِإن

)59 ( اِبِرينالْغ ا لَِمنها ِإننرقَد هأَترِإلَّا ام)اَء آلَ ) 60ا جفَلَم
قَالُوا بلْ ) 62(ونَ قَالَ ِإنكُم قَوم منكَر) 61(لُوٍط الْمرسلُونَ 

وأَتيناك ِبالْحق وِإنا ) 63(ِجئْناك ِبما كَانوا ِفيِه يمترونَ 
فَأَسِر ِبأَهِلك ِبِقطٍْع ِمن اللَّيِل واتِبع أَدبارهم ) 64(لَصاِدقُونَ 

وقَضينا ) 65(ولَا يلْتِفت ِمنكُم أَحد وامضوا حيثُ تؤمرونَ 
 ِبِحنيصم قْطُوعلَاِء مؤه اِبرأَنَّ د رالْأَم ِه ذَِلكاَء ) 66(ِإلَيجو

قَالَ ِإنَّ هؤلَاِء ضيِفي فَلَا ) 67(أَهلُ الْمِدينِة يستبِشرونَ 
قَالُوا أَولَم ) 69(واتقُوا اللَّه ولَا تخزوِني ) 68(تفْضحوِني 

نن الَِمنيالْع نع ك70(ه(  
  سلَاماdemişlerdi  فَقَالُواyanına  علَيِهgirdiklerinde  دخَلُواHani ِإذْ

Selamقَاَل  O da demiştiِإنَّا  Gerçekten bizِمنْكُم  sizdenِجلُونو  
korkmaktayız 

52) Hani yanına girdiklerinde: “Selam” demişlerdi. O da: 
“Gerçekten biz sizden korkmaktayız.” demişti. 

  نُبشِّركGerçekten biz  ِإنَّاKorkma  لَا تَوجْلDediler ki قَالُوا
sana müjdelemekteyizِبغُلَاٍم  bir çocukِليٍمع  bilgin 

53) Dediler ki: “Korkma! Gerçekten biz sana bilgin bir 
çocuk müjdelemekteyiz.” 

  علَى َأن مسِنيBana müjdeliyorsunuz  َأبشَّرتُموِنيDedi ki قَاَل
gelip çatmışkenرالِْكب  ihtiyarlıkفَِبم  Beni ne ileونشِّرتُب  

müjdelemektesiniz? 
54) Dedi ki: “Bana ihtiyarlık gelip çatmışken mi 
müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz?”  

  فَلَاgerçekle  ِبالْحقSeni müjdeledikِّ  بشَّرنَاكDediler ki واقَالُ
olmaتَكُن  öyleyse sakınالْقَاِنِطين ِمن  umut kesenlerden 

55) Dediler ki: “Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse sakın 
umut kesenlerden olma.” 

  ِمن رحمِة?ümit kesebilir  يقْنَطkimُ  ومنDedi ki قَاَل
rahmetindenِهبر  Rabbininِإلَّا  başkaالُّونالض  sapıklardan 

56) Dedi ki: “Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim 
ümit kesebilir?” 

 elçiler  الْمرسلُونEy  َأيها?İşiniz nedir  فَما خَطْبكُمDedi ki قَاَل
57) Dedi ki: “Ey elçiler! İşiniz nedir?”   
(*)Yukarıdaki âyetler, İbrahim Peygamber'e  konuk olarak gelen 
meleklerden söz edildi ve İbrahim'in  Allah'a ümit beslemesindeki 
inancına yer veriicfi. Böylece varlık âleminde cereyan eden olayların 
gelişigüzel meydana gelmediğine, belli programlara göre yürütüldüğüne 
dikkatler çekildi. 
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 فَاِعِلني متاِتي ِإنْ كُننلَاِء بؤلَِفي ) 71(قَالَ ه مهِإن كرملَع
) 72(تهم الصيحةُ مشِرِقني فَأَخذَ) 72(سكْرِتِهم يعمهونَ 

) 74(فَجعلْنا عاِليها ساِفلَها وأَمطَرنا علَيِهم ِحجارةً ِمن ِسجيٍل 
 ِمنيسوتاٍت ِللْملَآي ِقيٍم ) 75(ِإنَّ ِفي ذَِلكِبيٍل ما لَِبسهِإنو

)76 ( ِمِننيؤةً ِللْملَآي ِإنَّ ِفي ذَِلك)77( ابحِإنْ كَانَ أَصو 
 كَِة لَظَاِلِمني78(الْأَي ( ِبٍنياٍم ما لَِبِإممهِإنو مها ِمننقَمتفَان)79 (

 ِلنيسرِر الْمالِْحج ابحأَص كَذَّب لَقَدا ) 80(واِتنآي ماهنيآتو
 ِرِضنيعا مهنوا عونَ ِم) 81(فَكَانِحتنوا يكَانا ووتياِل بالِْجب ن

 82(آِمِنني ( ِبِحنيصةُ محيالص مهذَتفَأَخ)83 ( مهنى عا أَغْنفَم
وما خلَقْنا السماواِت والْأَرض وما ) 84(ما كَانوا يكِْسبونَ 

الص فَحةٌ فَاصةَ لَآِتياعِإنَّ السو قا ِإلَّا ِبالْحمهنيِميلَ بالْج فْح
)85 ( ِليمالْع لَّاقالْخ وه كبِإنَّ ر)86 ( ا ِمنعبس اكنيآت لَقَدو

 ِظيمآنَ الْعالْقُرثَاِني وا ِبِه ) 87(الْمنعتا مِإلَى م كينينَّ عدملَا ت
احنج ِفضاخو ِهملَينْ عزحلَا تو مها ِمناجوأَز ِمِننيؤِللْم ك

)88 ( ِبنيالْم ِذيرا الني أَنقُلْ ِإنو)لَى ) 89ا علْنزا أَنكَم
 ِسِمنيقْت90(الْم(  

و Veا خَلَقْنَام  biz yarattıkاِتاومالس  gökleriو  ve ضالَْأر yeri امو 
  وِإنhak ile قِّ ِبالْحancak  ِإلَّاikisinin arasındakileri بينَهما

mutlakaَةاعالس  O saat ٌةلَآِتي gelecektirفَحفَاص  Şimdilik onlara 
etفْحالص  muameleِميَلالْج  güzel 

85) Ve biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak 
ile yarattık. O saat (kıyamet), mutlaka gelecektir. Şimdilik 
onlara güzel muamele et. 

ِإن Şüphesizكبر  Rabbinوه  hakkıylaُالْخَلَّاق  yaratanِليمالْع  pek 
iyi bilendir 

86) Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan pek iyi bilendir. 
لَقَدو Andolsun kiنَاكآتَي  biz sana âyeti verdikاعبس  yedi ِمن 

 yüce  الْعِظيمKur'an'ı الْقُرآنve   وtekrarlanan الْمثَاِني
87) Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce 
Kur'an'ı verdik. 

ندلَا تَم Sakın dikmeكنَييع  gözنَاتَّعا مِإلَى م  dünya malınaِبِه  
verdiğimizااجوَأز  bazı sınıflaraمِمنْه  onlardanنزلَا تَحو  

üzülmeِهملَيع  onlardan dolayıو  ve اخِْفض olكنَاحج  alçak 
gönüllüْؤِمِنينِللْم  müminlere 

88) Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına 
göz dikme, onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak 
gönüllü ol. 

و Veقُْل  de kiِإنِّي  Şüphesizَأنَا  benالنَِّذير  bir uyarıcıyımِبينالْم  
apaçık 

89) Ve de ki: Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. 
 bölük bölük  علَى الْمقْتَِسِمينbiz indirmişizdir  َأنْزلْنَاNitekim كَما

olanlara 
90) Nitekim biz, bölük bölük olanlara da indirmişizdir. 
 
 
 
 
 

  كُنْتُم فَاِعِلينEğer  ِإنkızlarım  بنَاِتيİşte  هُؤلَاِءDedi ki قَاَل
yapacaksanız 

71) Dedi ki: İşte kızlarım! Eğer yapacaksanız. 
كرملَع Hayatınمِإنَّه  hakkı için onlarي لَِف içindeِتِهمكْرس  

sarhoşluklarıونهمعي  bocalıyorlardı 
72) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde 
bocalıyorlardı. 

مفََأخَذَتْه onları yakaladıُةحيالص  o korkunç sesشِْرِقينم  Güneş 
doğarken 

73) Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı. 
  وَأمطَرنَاaltına  ساِفلَهاüstünü  عاِليهاBöylece getirdik فَجعلْنَا

yağdırdıkِهملَيع  Üzerlerine deًةارِحج  taşlarيٍلِسج ِمن  
balçıktan pişirilmiş 

74) Böylece üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan 
pişirilmiş taşlar yağdırdık. 

ِإن Kuşkusuzِفي ذَِلك  işte bundaاٍتلَآي  işaretler vardır 
ِمينستَوِللْم ibret alanlar için 

75) Kuşkusuz işte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. 
و Ve اِإنَّه onlarِبيٍللَِبس  bir yol üzerindedirlerِقيٍمم  hâla gözler 

önünde duran 
76) Ve onlar hâla gözler önünde duran bir yol 
üzerindedirler. 

ِإن Hakikatenِفي ذَِلك  bundaًةلَآي  ibret vardırْؤِمِنينِللْم  iman 
edenler için 

77) Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. 
و Ve ِإن gerçekten كَان idilerابحَأص  halkı daكَِةالَْأي  Eyke 

لَظَاِلِمين zalim 
78) Ve Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. 
Eyke: Hz. Şuayb (a.s.)’ın peygamber olarak gönderildiği, Mısır ile Filistin 
arasında, Sinâ yarımadasının kuzeyindeki bölgenin adı olan Medyen ile 
aynı yer olduğu, ağaçlık bir yer olması dolayısıyla buraya Eyke denildiği 
belirtilmektedir. Hz. Şuayb döneminde buralarda Araplar'ın Emur 
(Amorite) koluna mensup kabileler oturuyordu. 

 üzerindedir  وِإنَّهماonlardan da  ِمنْهمBiz intikam aldık فَانْتَقَمنَا
 açık  مِبيٍنbir yol لَِبِإماٍم

79) Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de açık bir yol 
üzerindedir. 

لَقَدو Andolsunكَذَّب  yalanlamıştı ابحَأص halkı daِرالِْحج  Hicr 
ِلينسرالْم Resulleri 

80) Andolsun, Hicr halkı da Resulleri yalanlamıştı. 
Hicr: Arap yarımadasının kuzeybatısında, Medine-Tebük yolu üzerinde 
Teyma'm yaklaşık 110 km. güneybatısında, içinden Hicaz demiryolunun 
geçtiği sarp kayalıklarla çevrili vadinin ve bu vadideki eski şehrin adıdır. 
Bugünkü Alâ adlı yerleşim merkezinin 15 km. kuzeyine düşmektedir. 
Kur'ân-ı Kerim'de olduğu gibi eski tarih ve coğrafya kitaplarında da Hicr 
diye anılmaktadır. Ayrıca Salih peygamberle ilgisi dolayısıyla buraya 
Medâinü Salih de denilmiştir. 

و Veمنَاهآتَي  biz onlara vermiştikاِتنَاآي  mucizelerimiziفَكَانُوا  
fakat idilerانْهع  onlardanِرِضينعم yüz çevirmişler 

81) Ve biz onlara mucizelerimizi vermiştik; fakat onlardan 
yüz çevirmişler idiler. 

و Ve كَانُوا onlarنِْحتُوني  oyarlardı اِلالِْجب ِمن dağlardanوتًايب  
içinde kalacakları evlerآِمِنين  emniyet 

82) Ve onlar, dağlardan emniyet içinde kalacakları evler 
oyarlardı. 

مفََأخَذَتْه Onları da yakaladıُةحيالص  o korkunç sesِبِحينصم  
sabaha çıkarlarken 

83) Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. 
  كَانُواşeyler ما onlara هم عنhiçbir faydaْ  َأغْنَىsağlamadı فَما

olduklarıونكِْسبي  Kazanmakta 
84) Kazanmakta oldukları şeyler onlara hiçbir fayda 
sağlamadı.  
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حبفَس Sen şimdi tesbih etِدمِبح hamd ileكبر Rabbiniو ve كُن
olاِجِدينالس ِمن  secde edenlerden 

98) Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde 
edenlerden ol! 

و Ve دباع ibadet etكبر  Rabbineتَّىح  kadarْأي كِتي sana 
gelinceyeِقينالْي  yakîn 

99) Ve sana yakîn gelinceye kadar Rabbine ibadet et. 
Hicr sûresi noktalanırken Cenâb-ı Hak, başta Hz. Peygamber (a.s.) 
olmak üzere, bütün mü'minlere bir bir seslenerek üç emir vermiştir: 
a) Allah'ı hamd ile tesbîh etmek 
b)  Namaz kılıp Hakk'a secde edenlerle birlikte secde etmek 
c) Çocukluk dönemi dışında hayatın her gününde emredildiği şekilde 
ibâdete devam etmek. 
 

 
16 NAHL SURESİ  

Kur'an-ı Kerim'in 16. sûresi. 128 ayet, 1841 kelime ve 7707 
harften ibarettir. Mekkî sûrelerden olup, Kehf sûresinden 
sonra nâzil olmuştur. Son üç ayeti Medenîdir. Adını, 68. 
ayetinde geçen, arı anlamındaki "Nahl" kelimesinden 
almıştır. Bu adı almasının özel bir sebebi yoktur. Buna 
Niam sûresi de denilmektedir. Genel üslubundan, Mekke 
döneminin sonlarına doğru nâzil olduğu anlaşılmaktadır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 Artık onu  فَلَا تَستَعِجلُوهAllah'ın  اللَِّهemri  َأمرgelmiştir َأتَى
istemekte acele etmeyinَانحبس ه O onların uzakو  ve  الَىتَع

 ortaklardan  يشِْركُونyücedir عما
1) Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele 
etmeyin. O, onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir. 

 kendi مِر ِمن َأruhları  ِبالروِحmelekleri  الْملَاِئكَةgönderirَ ينَزُل
emriyleِه  Oلَىع  kimseyeشَاءي نم  dilediğiاِدِهِعب ِمن  

kullarındanواَأنِذر َأن  uyarınلَا َأنَّه  olmadığına dairِإلَه  ilahِإلَّا  
başkaَأنَا  Bendenفَاتَّقُوِني  benden korkun diye 

2) O, kendi emriyle melekleri, ruhları kullarından dilediği 
kimseye, "Benden başka ilah olmadığına dair (kullarımı) 
uyarın, benden korkun" diye gönderir. 

 hak ile  ِبالْحقyeriِّ الَْأرضve   وGökleri  السماواِتyarattı خَلَقَ
 koştukları ortaklardan  عما يشِْركُونO münezzehtir تَعالَى

3) Gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, koştukları ortaklardan 
münezzehtir. 

 Fakat  فَِإذَاbir damla sudan  ِمن نُطْفٍَةinsanı  الِْإنسانyarattı خَلَقَ
bakarsın kiوه  Oخَِصيم  bir hasım oluvermiştirِبينم  apaçık 

4) O, insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki, 
apaçık bir hasım oluvermiştir. 

و Ve امالَْأنْع hayvanları daاخَلَقَه  O yarattıلَكُم  sizin içinاِفيه  
Onlardaِدفْء  ısıtıcıو  veنَاِفعم  birçok faydalar vardırاِمنْهو  

Onlardanتَْأكُلُون  bir kısmını da yersiniz 
5) Ve hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı  ve 
birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. 

و Ve لَكُم sizin içinاِفيه  onlardanاٌلمج  bir güzellik vardırِحين  
salıverirkenونتُِريح  ayrıca sabahleyin ِحينو getirirken 

ونحرتَس akşamleyin 
6) Ve sizin için onlardan ayrıca akşamleyin getirirken, 
sabahleyin salıverirken bir güzellik vardır. 
 
 
 
 
 
 
 

 آنَ ِعِضنيلُوا الْقُرعج 91(الَِّذين ( ِعنيمأَج مهأَلَنسلَن كبرفَو
دع ِبما تؤمر وأَعِرض عن فَاص) 93(عما كَانوا يعملُونَ ) 92(

 ِرِكنيش94(الْم ( ِزِئنيهتسالْم اكنا كَفَيِإن)لُونَ ) 95عجي الَِّذين
ولَقَد نعلَم أَنك يِضيق ) 96(مع اللَِّه ِإلَها آخر فَسوف يعلَمونَ 

ِد ربك وكُن ِمن فَسبح ِبحم) 97(صدرك ِبما يقُولُونَ 
 اِجِدين98(الس ( ِقنيالْي كأِْتيى يتح كبر دباعو)99 ( 

  )16(سورة النحل 
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم

) 1(أَتى أَمر اللَِّه فَلَا تستعِجلُوه سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ 
اِئكَةَ ِبالروِح ِمن أَمِرِه علَى من يشاُء ِمن ِعباِدِه أَنْ ينزلُ الْملَ

خلَق السماواِت والْأَرض ) 2(أَنِذروا أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاتقُوِني 
خلَق الِْإنسانَ ِمن نطْفٍَة فَِإذَا ) 3(ِبالْحق تعالَى عما يشِركُونَ 

خ وه ِبنيم 4(ِصيم ( اِفعنمٌء وا ِدفِفيه ا لَكُملَقَهخ امعالْأَنو
ولَكُم ِفيها جمالٌ ِحني تِرحيونَ وِحني ) 5(وِمنها تأْكُلُونَ 

  )7(تسرحونَ 

الَِّذين Onlarلُواعج  ayıranlardırآنالْقُر  Kur'an'ıِعِضين  bölüp 
91) Onlar, Kur'an'ı bölüp ayıranlardır. 

كبرفَو Rabbin hakkı içinمَألَنَّهلَنَس  mutlaka onların sorguya 
çekeceğizِعينمَأج  hepsini 

92) Rabbin hakkı için, mutlaka onların hepsini sorguya 
çekeceğiz. 

 Yaptıklarından  كَانُوا يعملُونdolayı عما
93) Yaptıklarından dolayı. 

عدفَاص Sana açıkça söyleرا تُْؤمِبم  emrolunanıو  ve ِرضَأع 
yüz çevirشِْرِكينالْم نع  ortak koşanlardan 

94) Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz 
çevir. 

 seninle alay  الْمستَهِزِئينbiz sana yeteriz  كَفَينَاكKuşkusuz ِإنَّا
edenlere karşı 

95) Kuşkusuz seninle alay edenlere karşı biz sana yeteriz. 
الَِّذين Onlarلُونعجي  edinenlerdirعم  beraberاللَِّه  Allah ileاِإلَه  

bir ilahآخَر  başkaَفوفَس  yakındaونلَمعي  bilecekler 
96) Onlar Allah ile beraber başka bir ilah edinenlerdir. 
Yakında bilecekler. 

و Ve لَقَد andolsunلَمنَع  biliyoruzَأنَّك   senin ُِضيقي daraldığını 
كردص kalbininاِبم  şeyler yüzündenقُولُوني   onların 

söyledikleri 
97) Ve onların söyledikleri şeyler yüzünden senin kalbinin 
daraldığını andolsun biliyoruz. 
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وتحِملُ أَثْقَالَكُم ِإلَى بلٍَد لَم تكُونوا باِلِغيِه ِإلَّا ِبِشق الْأَنفُِس ِإنَّ 
 ِحيمر ُءوفلَر كُمبالِْب) 7(رلَ ويالْخا ووهكَبرِلت ِمريالْحالَ وغ

وعلَى اللَِّه قَصد السِبيِل وِمنها ) 8(وِزينةً ويخلُق ما لَا تعلَمونَ 
 ِعنيمأَج اكُمداَء لَهش لَوو اِئراِء ) 9(جمالس لَ ِمنالَِّذي أَنز وه

ينِبت لَكُم ) 10(يِه تِسيمونَ ماًء لَكُم ِمنه شراب وِمنه شجر ِف
ِبِه الزرع والزيتونَ والنِخيلَ والْأَعناب وِمن كُلِّ الثَّمراِت ِإنَّ 

وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار ) 11(ِفي ذَِلك لَآيةً ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ 
خسم ومجالنو رالْقَمو سمالشاٍت ولَآي ِرِه ِإنَّ ِفي ذَِلكِبأَم اتر

وما ذَرأَ لَكُم ِفي الْأَرِض مختِلفًا أَلْوانه ِإنَّ ) 12(ِلقَوٍم يعِقلُونَ 
وهو الَِّذي سخر الْبحر ) 13(ِفي ذَِلك لَآيةً ِلقَوٍم يذَّكَّرونَ 

تا وا طَِريملَح هأْكُلُوا ِمنى ِلترتا وهونسلْبةً تِحلْي هوا ِمنِرجختس
  )14(الْفُلْك مواِخر ِفيِه وِلتبتغوا ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

و Veَأا ذَرم  yarattıklarında daلَكُم  sizin içinِضِفي الَْأر  
yeryüzündeخْتَِلفًام  değişikانُهَألْو  renklerdenِإن  gerçekِفي ذَِلك  

vardırًةلَآي  bir ibretٍمِلقَو  bir toplum içinونذَّكَّري  öğüt alan 
13) Ve yeryüzünde sizin için değişik renklerden 
yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret 
vardır. 
(*)İşte bütün bu özellikleriyle gece ve gündüz, ay, güneş, yıldızlar ve 
yeryüzünün muhtelif bitkileri, doğru düşünmesini bilenleri metafizik 
hakikatlere yönelten deliller olarak Kur'ân-ı Kerîm'de sıklıkla tekrar 
edilmekte, insanın Allah'a inanıp şükretmesini gerektiren nimetler 
arasında zikredilmektedir. 11, âyetin sonunda "İşte bunda düşünen bir 
topluluk için büyük İbret vardır" denildikten sonra 12. âyetin sonunda 
"Bunda aklını kullanan bir topluluk İçin önemli ibretler vardır"; 13. âyetin 
sonunda da "Bunda düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır" 
buyurularak insanın zihinsel kapasitesinin, âyetlerin metninde "tefekkür, 
akletme, tezekkür" kavramlarıyla ifade edilen işlevlerine dikkat 
çekilmektedir. 

و Veوه  O'durخَّرالَِّذي س  emrinize verenرحالْب  deniziِلتَْأكُلُوا  
yemenizِمنْه  içindenاملَح  etاطَِري  tazeو  ve واتَخِْرجتَس 

çıkarmanızِمنْه  içinًةِحلْي  bir süsاونَهستَلْب  takacağınızىتَرو  
görüyorsunالْفُلْك  Gemilerinاِخروم  denizde yara yara 

gittiklerini deِفيِه  Onunتَغُواِلتَبو  aramanızَف ِلِه ِمنض lütfunuو  
ve لَّكُملَع içindirونتَشْكُر  nimetine şükretmeniz 

14) Ve içinden taze et yemeniz ve takacağınız bir süs 
çıkarmanız için denizi emrinize veren O'dur. Gemilerin 
denizde yara yara gittiklerini de görüyorsun. Onun lütfunu 
aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Ve ِمُلتَح taşırlar َأثْقَالَكُم sizin ağırlıklarınızıلٍَدِإلَى ب  
memleketeتَكُونُوا اِلِغيِه  لَمب varabileceğinizِإلَّا  ancakِِّبِشق  
güçlüklereالَْأنفُِس  katlanarakِإن  Şüphesizكُمبر  Rabbiniz 

 pek merhametlidir  رِحيمçok şefkatli لَرءوفٌ
7) Ve sizin ağırlıklarınızı, ancak güçlüklere katlanarak 
varabileceğiniz bir memlekete taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz 
çok şefkatli, pek merhametlidir. 

و Veَلالْخَي  atlarıالِْبغَاَلو  katırlarıو  ve الْحِمير eşekleriاوهكَبِلتَر  
binmenizِزينَةً  و olsun diyeو  ve ُخْلُقي yaratırام  daha nice 
şeyleriونلَملَا تَع  bilemeyeceğiniz 

8) Ve atları, katırları ve eşekleri binmeniz, zinet olsun ve 
bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri yaratır. 

و Ve لَى اللَِّهع Allah'ındırدقَص  doğrusuِبيِلالس  yolunاِمنْهو  
vardırاِئرج  Yolun eğrisi deلَوو  Eğerشَاء  dileseydiاكُمدلَه  

doğru yola iletirdiِعينمَأج  hepinizi 
9) Ve yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. 
Eğer dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. 
(*)Yukarıdaki âyetler, inkarcı şüphecilerin akıllarını harekete geçirmek, 
idrâklerini uyanık tutup doğruyu bulmaya yöneltmek için göklerin ve 
yerin hak ile yaratıldığı belirtilerek düşünce ufukları genişletildi. Sonra da 
insanın nutfeden yaratıldığı konu edilerek küçücük genlere, bu sanat 
harikası canlının bütün özelliklerini nakşeden O Yüce Kudret'in varlığına 
her biri delil gösterildi. Arkasından insanoğlu için yaratılan davarlara 
dikkatler çekilerek, çok kusursuz bir düzenlemenin mevcut bulunduğuna 
işaret edildi.  

وه O'durَلالَِّذي َأنز  indirenاِءمالس ِمن  Göktenاءم  suyuلَكُم  
hem sizeِمنْه  Ondanابشَر  içecek vardırو  veِمنْه  ondaرشَج  

bitkilerِفيِه  hem deونتُِسيم  hayvanlarınızı otlatacağınız 
10) Gökten suyu indiren O'dur. Ondan hem size içecek 
vardır ve onda hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler. 

 zeytinler  والزيتُونekinler  الزرعiçin  ِبِهSizin  لَكُمbitirir ينِْبتُ
 hepsinden ِمن كُلِّ ve  وüzümler  والَْأعنَابhurmalar والنَِّخيَل

اِتالثَّمر meyvelerinِإن  Kuşkusuzِفي ذَِلك  işte bunlardaًةلَآي  bir 
ibret vardırٍمِلقَو  bir toplum içinونتَفَكَّري  düşünen 

11) Sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve 
meyvelerin hepsinden bitirir. Kuşkusuz işte bunlarda 
düşünen bir toplum için bir ibret vardır. 

و Veخَّرس  hizmetinize verdiلَكُم  O sizin َلاللَّي geceyiارالنَّهو  
gündüzüسالشَّمو  güneşiو  ve رالْقَم ayıومالنُّجو  Yıldızlar da 
 Şüphesiz ki  ِإنO’nun emri ile  ِبَأمِرِهhareket ederler مسخَّراتٌ
 kullananlar için  ِلقَوٍمdeliller vardır  لَآياٍتbunlarda كِفي ذَِل
ِقلُونعي aklını 

12) Ve O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize 
verdi. Yıldızlar da O’nun emri ile hareket ederler. Şüphesiz 
ki bunlarda aklını kullananlar için deliller vardır. 
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 وما يشْعرونdiriler َأحياٍءdeğil غَيرOnlar ölülerdir َأمواتٌ
bilmezlerانَأي  Ne zamanثُونعبي  diriltileceklerini de 

21) Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman diriltileceklerini 
de bilmezler. 

كُمِإلَه İlâhınızِإلَه  İlahtırاِحدو  bir tekفَالَِّذين  var yaْؤِمنُونلَا ي  
inanmayanlarِةِبالْآِخر  Fakat ahireteمهقُلُوب  onların kalpleri 

 böbürlenen  مستَكِْبرونkendileri de  وهمinkârcı منِكرةٌ
kimselerdir 

22) İlâhınız bir tek İlahtır. Fakat ahirete inanmayanlar var 
ya, onların kalpleri inkârcı, kendileri de böbürlenen 
kimselerdir. 

مرلَا جgizli klamazَأن  Hiç şüphesizاللَّه  Allah’aلَمعي  bilir ام 
ونِسري onların gizleyeceklerini deِلنُونعا يمو  açıklayacaklarını 

daِإنَّه  Oِحبلَا ي  asla sevmezتَكِْبِرينسالْم  büyüklük taslayanları 
23) Hiç şüphesiz Allah’a gizli kalmaz, onların 
gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O, büyüklük 
taslayanları asla sevmez. 

و Ve ِإذَا zamanِقيَل  denildiğiملَه  onlaraاذَام  neَلَأنز  indirdi? 
كُمبر Rabbinizقَالُوا  derlerاِطيرَأس  masallarınıِلينالَْأو  

Öncekilerin 
24) Ve onlara: Rabbiniz ne indirdi? denildiği zaman, 
"Öncekilerin masallarını" derler. 

 kendi günahlarını  َأوزارهمtaşıyıp yüklenmeleri için ِليحِملُوا
 ِمن َأوزاِر ve  وKıyamet  الِْقيامِةgününde  يومtam olarak كَاِملَةً

günahlarından daالَِّذين  kimselerinمِضلُّونَهي  saptırmakta 
olduklarıِر ِعلٍْمِبغَي  bilgisizceَألَا  Bak kiاءس  ne kötüdürام  şey 

ونِزري yüklenecekleri 
25) Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşıyıp 
ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin 
günahlarından da yüklenmeleri için. Bak ki yüklenecekleri 
şey ne kötüdür. 
(*)Peygamberlerin davetini etkisiz kılmak, kendi bâtıl inançlarını ve 
hegemonyalarını sürdürmek için entrika yürütenler, dünyada başlarına 
felâket getirilerek cezalandırılmakla kalmayacak, âhirette de alçaltıcı 
durumlara düşürüleceklerdir. İlâh olduğu kabul edilen varlığın başta gelen 
özelliklerinden biri, kendisine inanıp bağlananların yanında olması, onları 
kötülüklere, istenmeyen durumlara karşı korumasıdır. Nitekim Allah 
Teâlâ'nın, kendisine inanıp yolundan gidenleri âhirette her türlü korku, 
kaygı, üzüntü ve dertten koruyacağına, en güzel mükâfatlara mazhar 
kılacağına dair yüzlerce âyet vardır. Konumuz olan âyette yüce Allah'ın, 
kendisini inkâr edenlere veya O'nu bırakıp da başka birtakım varlıklara kul 
olanlara yönelteceği, "Uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede!" 
sorusu bu mantığa dayanmaktadır. İnkarcıların bu soruya verecek 
cevaplarının bulunmaması onlar için kahır üstüne kahır olacak; bu 
sebeple "ilim sahibi kılınmış olanlar", yani dünyadayken hakkı hak olarak 
tanıyıp gereğince hareket etme basiretini gösteren; bu yüzden inkarcıların 
alay, hakaret ve saldırılarına mâruz kalan müminler (veya peygamberler), 
"Şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkâr edenlerin başına!" diyecekler, 
böylece adalet yerini bulacaktır. 

قَد Kuşkusuzكَرم  hile yapmışlardıِلِهمقَب ِمن الَِّذين  Onlardan 
öncekiler deفََأتَى  Sonundaاللَّه  Allah daمانَهنْيب  onların 

binalarınıاِعِدالْقَو ِمن  temellerindenفَخَر  söktüِهملَيع  
üstlerindekiُقْفالس  tavan da çöktüِقِهمفَو ِمن  tepelerineمَأتَاهو  

Bu onlara gelmiştiذَابالْع  azapُثيح ِمن  bir yerdenرشْعلَا ي ون 
farkedemedikleri 

26) Kuşkusuz onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. 
Sonunda Allah da onların binalarını temellerinden söktü 
üstlerindeki tavan da tepelerine çöktü. Bu azap onlara, 
farkedemedikleri bir yerden gelmişti. 
 
 
 
 
 
 

 لَّكُملًا لَّعبسا وارهأَنو ِبكُم ِميدأَنْ ت اِسيوِض رأَلْقَى ِفي الْأَرو
أَفَمن  )16(وعلَاماٍت وِبالنجِم هم يهتدونَ  )15(تهتدونَ 

مةَ اللَِّه وِإنْ تعدوا ِنع )17(يخلُق كَمن لَا يخلُق أَفَلَا تذَكَّرونَ 
 ِحيمر فُورلَغ ا ِإنَّ اللَّهوهصحونَ  )18(لَا تِسرا تم لَمعي اللَّهو

والَِّذين يدعونَ ِمن دوِن اللَِّه لَا يخلُقُونَ شيئًا  )19(وما تعِلنونَ 
أَيانَ أَموات غَير أَحياٍء وما يشعرونَ  )20(وهم يخلَقُونَ 

ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَالَِّذين لَا يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة  )21(يبعثُونَ 
لَا جرم أَنَّ اللَّه يعلَم ما  )22(قُلُوبهم منِكرةٌ وهم مستكِْبرونَ 

 كِْبِرينتسالْم ِحبلَا ي هونَ ِإنِلنعا يمونَ وِسر23(ي( ِإذَا ِقيلَ و
 ِلنيالْأَو اِطريقَالُوا أَس كُمبلَ راذَا أَنزم مِملُوا  )24(لَهحِلي

أَوزارهم كَاِملَةً يوم الِْقيامِة وِمن أَوزاِر الَِّذين يِضلُّونهم ِبغيِر 
بِلِهم فَأَتى قَد مكَر الَِّذين ِمن قَ )25(ِعلٍْم أَلَا ساَء ما يِزرونَ 

 ماهأَتو ِقِهمفَو ِمن قْفالس ِهملَيع راِعِد فَخالْقَو ِمن مهانينب اللَّه
  )26(الْعذَاب ِمن حيثُ لَا يشعرونَ 

و Veَألْقَى  sarsmaması içinِضِفي الَْأر  yeryüzündeاِسيور  
dağlarıِبكُم تَِميد َأن  sizi sağlamاارَأنْهو  ırmakları لًابسو yolları 
yarattı لَّكُملَّع bulmanız için deونتَدتَه  yolunuzu 

15) Ve sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağları, 
yolunuzu bulmanız için de ırmakları, yolları yarattı. 

و Veاٍتلَامع  daha nice alâmetlerِم وِبالنَّج yıldızlarla daمه  
Onlarونتَدهي  yollarını doğrulturlar 

16) Ve daha nice alâmetler. Onlar, yıldızlarla da yollarını 
doğrulturlar. 

نَأفَم O haldeُخْلُقي  yaratanنكَم  gibi olur mu?ُخْلُقلَا ي  
yaratmayanَأفَلَا  Hâlaونتَذَكَّر  düşünmüyor musunuz? 

17) O halde, yaratan (Allah), yaratmayan (putlar) gibi olur 
mu? Hâla düşünmüyor musunuz? 

و Veوادتَع ِإن  saymaya kalksanızَةمِنع  nimetiniاللَِّه  Allah'ın لَا 
 çok  لَغَفُورAllah  اللَّهHakikaten  ِإنonu sayamazsınız تُحصوها

bağışlayanِحيمر  pek esirgeyendir 
18) Ve Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, onu 
sayamazsınız. Hakikaten Allah çok bağışlayan, pek 
esirgeyendir. 

و Veاللَّه  Allahلَمعي  bilirونا تُِسرم  gizlediğinizi deِلنُونا تُعمو  
açıkladığınızı da 

19) Ve Allah, gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. 
و Veونعدي الَِّذين  taptıklarıوِند ِمن  bırakıp daاللَِّه  Allah'ı لَا 

خْلُقُوني yaratamazlarًئاشَي  hiçbir şeyمهو  Çünkü onlarخْلَقُوني  
kendileri yaratılmışlardır 

20) Ve Allah'ı bırakıp da taptıkları (putlar), hiçbir şey 
yaratamazlar. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır. 
Hz. Peygamber (a.s)'e, elinde çürümüş bir kemikle gelip: "Ey 
Muhammed, Allah'ın, çürüyüp ufalandıktan sonra şu kemiği dirilteceğini 
mi sanıyorsun."' diyen Übeyy ibn Halef el-Cumahî hakkında nazil 
olmuştur.384 
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 يخِزيِهم ويقُولُ أَين شركَاِئي الَِّذين كُنتم ثُم يوم الِْقيامِة
تشاقُّونَ ِفيِهم قَالَ الَِّذين أُوتوا الِْعلْم ِإنَّ الِْخزي الْيوم والسوَء 

 لَى الْكَاِفِرين27(ع(  لَاِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهمالْم مفَّاهوتت الَِّذين
م ما كُنا نعملُ ِمن سوٍء بلَى ِإنَّ اللَّه عِليم ِبما كُنتم فَأَلْقَوا السلَ
فَادخلُوا أَبواب جهنم خاِلِدين ِفيها فَلَِبئْس  )28(تعملُونَ 

 ِرينكَبتى الْمثْوقَالُوا  )29(م كُمبلَ رزاذَا أَنا مقَوات ِقيلَ ِللَِّذينو
 ِللَِّذين أَحسنوا ِفي هِذِه الدنيا حسنةٌ ولَدار الْآِخرِة خير خيرا

 ِقنيتالْم ارد ملَِنع30(و(  ِري ِمنجا تهلُونخدٍن يدع اتنج
 ِقنيتالْم ِزي اللَّهجي اُءونَ كَذَِلكشا يا مِفيه ملَه ارها الْأَنِتهحت

)31(  كُملَيع لَامقُولُونَ سي ِبنيلَاِئكَةُ طَيالْم مفَّاهوتت الَِّذين
هلْ ينظُرونَ ِإلَّا أَنْ  )32(ادخلُوا الْجنةَ ِبما كُنتم تعملُونَ 

ِهم تأِْتيهم الْملَاِئكَةُ أَو يأِْتي أَمر ربك كَذَِلك فَعلَ الَِّذين ِمن قَبِل
فَأَصابهم  )33(وما ظَلَمهم اللَّه ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ 

  )34(سيئَات ما عِملُوا وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزئُون 
الَِّذين kimselerdir مفَّاهتَتَو Onlar canlarını aldıkları ُلَاِئكَةالْم 

meleklerinِبينطَي  tertemiz olarakقُولُوني  diyerekلَامس  selâm 
olsunكُملَيع  Sizeخُلُوااد  girinَنَّةالْج  cenneteاِبم  karşılıkكُنتُم  iyi 
işlere لُونمتَع Yapmış olduğunuz 

32) Onlar, meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış 
olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz 
olarak canlarını aldıkları kimselerdir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Allah'tan indirilen âyetleri mutlak iyilik ve hayır 
kabul edip iyi, yararlı amellerde bulunan mü'minlere büyük mükâfatların 
hazırlandığı açıklandı. Ölüm anında rahmet meleklerinin onları cennet ve 
saadetle müjdeleyecekleri haber verilerek mü'minlerin çok huzurlu bir 
hava içinde ruhlarını gelen meleklere teslim edeceğine işarette bulunuldu.  

  َأن تَْأِتيهمbaşka  ِإلَّا?bekliyorlar  ينظُرونbir şey mi هْل
Kendilerine gelmesindenُلَاِئكَةالْم  meleklerinَأو  veyaْأِتيي  

gelmesindenرَأم  emrininكبر  Rablerininكَذَِلك  böyleَلفَع  
yapmışlardıِلِهمقَب ِمن الَِّذين  Onlardan öncekiler deمها ظَلَممو  
zulmetmediاللَّه  Allahلَِكنو  fakat مهكَانُوا َأنْفُس onlar 
kendilerineونظِْلمي  zulmediyorlardı 

33) Kendilerine meleklerin gelmesinden veya Rablerinin 
emrinin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? 
Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara 
zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. 

مهابفََأص cezası onlara ulaştıَُئاتيس  kötülüklerinِملُواا عم  
Sonunda yaptıklarınınو  ve اقَ ِبِهمح onları çepeçevre 

kuşatıverdiام  şeyكَانُوا ِبِه  olduklarıِزُئونتَهسي  alay etmekte 
34) Sonunda yaptıkları kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve 
alay etmekte oldukları şey onları çepeçevre kuşatıverdi. 
33-34-Bu âyetler, inkâroı azgınların, sapık müşriklerin çoğunun ancak 
ölüm geldiğinde uyanabilecekleri konu edildi. İşleyegeldikleri kötülüklerin, 
sergiledikleri zulüm ve rüsvaylığın bir gün kendilerini çepeçevre 
kuşatacağı hatırlatılarak ölmeden önce hakikati görüp dönüş yapmalarının 
kendi lehlerine olacağına işaret edildi. 
 
 
 
 
 
 

ثُم Sonraموي  günündeِةامالِْقي  kıyametخِْزيِهمي  onları rezil eder 
و veقُوُلي  der kiنَأي  nerede?كَاِئيشُر  ortaklarımالَِّذين  

Kendileriكُنْتُم  kesildiğinizتُشَاقُّون  düşmanِفيِهم  hakkındaقَاَل  
derler kiالَِّذين  Kendilerineُأوتُوا  verilmiş olanlarالِْعلْم  ilimِإن  
Şüphesizيالِْخز  rezillikموالْي  bugünو  ve وءالس kötülük لَىع 
الْكَاِفِرين kâfirleredir 

27) Sonra kıyamet gününde, onları rezil eder ve der ki: 
"Kendileri hakkında düşman kesildiğiniz ortaklarım 
nerede?" Kendilerine ilim verilmiş olanlar derler ki: 
"Şüphesiz bugün rezillik ve kötülük kâfirleredir." 

الَِّذين kimselerمفَّاهتَتَو  canlarını aldıklarıُلَاِئكَةالْم  meleklerin 
 diyerek  فََألْقَواKendilerine فُِسِهم َأنhaksızlık ederlerken ظَاِلِمي
لَمالس teslim olurlarا كُنَّام  Bizُلمنَع  yapmıyordukوٍءس ِمن  

hiçbir kötülükلَىب  Hayırِإن  elbetteاللَّه  Allahِليمع  çok iyi 
bilendirا كُنْتُمِبم  sizinلُونمتَع  yaptıklarınızı 

28) Kendilerine haksızlık ederlerken meleklerin canlarını 
aldıkları kimseler: Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk, diyerek 
teslim olurlar. "Hayır, Allah, sizin yaptıklarınızı elbette çok 
iyi bilendir." 

 cehennemin  جهنَّمkapılarından  َأبوابO halde girin فَادخُلُوا
  مثْوىne kötüdür  فَلَِبْئسiçinde  ِفيهاebedî kalacağınız ِدينخَاِل

yeriِرينتَكَبالْم  Kibirlenenlerin 
29) "O halde, içinde ebedî kalacağınız cehennemin 
kapılarından girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür." 
(*)Yukarıdaki âyetler, Allah'ı bırakıp başka şeylere tapanlar için elim bir 
akibetin hazırlandığı haber verildi. Ölüm anında meleklerin inmesiyle 
gerçeği anlamaya başlayan inkarcı sapıkların ister istemez teslimiyet 
gösterip Allah'ı anmalarının hiçbir yararı olmayacağı hatırlatılarak, 
ölmeden önce, ümitsizlik gelip kapıyı henüz çalmadan Hakk'a dönmenin 
ancak yararlı olacağına dikkatler çekildi. 

و Veِقيَل  denildiğindeِللَِّذين  kimselereااتَّقَو  sakınanاذَام  ne 
  ِللَِّذينHayır  خَيراderler  قَالُواRabbiniz  ربكُمindirdi? َأنْزَل

davrananlar içinنُواسَأح  güzel mükâfat vardırِذِهِفي ه  Buانْيالد  
dünyadaٌنَةسح  güzelارلَدو  yurdu iseِةالْآِخر  Ahiretرخَي  daha 
hayırlıdırملَِنعو  gerçekten güzeldirارد  yurduتَِّقينالْم  Takvâ 

sahiplerinin 
30) Ve sakınan kimselere: Rabbiniz ne indirdi? 
denildiğinde, "Hayır" derler. Bu dünyada güzel 
davrananlar için, güzel mükâfat vardır. Ahiret yurdu ise 
daha hayırlıdır. Takvâ sahiplerinin yurdu gerçekten 
güzeldir! 

 akan  تَجِريGirecekleri  يدخُلُونَهاAdn  عدٍنcennetleridir جنَّاتُ
 orada  ِفيهاOnlar için  لَهمırmaklar  الَْأنْهارzemininden ِمن تَحِتها

ونشَاءا يم kendilerine diledikleri her şey vardırكَذَِلك  İşte 
böyleِزيجي  mükâfatlandırırاللَّه  Allahتَِّقينالْم  takvâ 

sahiplerini 
31) Girecekleri, zemininden ırmaklar akan Adn 
cennetleridir. Onlar için orada kendilerine diledikleri her 
şey vardır. İşte Allah, takvâ sahiplerini böyle 
mükâfatlandırır. 
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37) Şayet sen, onların hidayete ermeleri üzerine çok 
düşkünlük göstersen de bil ki Allah, saptırdığı kimseyi 
hidayete erdirmez. Onların yardımcıları da yoktur. 

و Ve وامَأقْس and içtilerِباللَِّه  Allah'a دهج güçleriyleاِنِهممَأي  onlar 
olancaُثعبلَا ي  diriltmez diyeاللَّه  Allahنم  bir kimseyiُوتمي  

ölenلَىب  Aksineادعو  bir vaadidirِهلَيع  bu O'nun bizzat 
kendisine karşıاقح  gerçekلَِكنو  Fakatَأكْثَر  çoğuالنَّاِس  

insanlarınونلَمعلَا ي  bilmez 
38) Ve onlar: "Allah ölen bir kimseyi diriltmez" diye olanca 
güçleriyle Allah'a and içtiler. Aksine, bu O'nun bizzat 
kendisine karşı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu 
bilmez. 
Ebu'l-Aliye'den rivayetle Rebî ibn Enes der ki: Bir müslümarun 
müşriklerden bir adamdan alacağı vardı ve onu istemeye gelmişti. 
Konuşma arasında müslüman: "Ölümden sonra öyle umuyorum ki..." 
deyince müşrik: "Sen, ölümünden sonra tekrar diriltileceğim mi 
sanıyorsun?" deyip "Vallahi Allah ölenleri yeniden diriltecek değildir."diye 
yemin etti de bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.345 

نيبِلي açıklamasıملَه  onlaraالَِّذي  şeyiخْتَِلفُوني  ihtilaf ettikleriِفيِه  
Hakkındaو  ve لَمعِليbilmeleri içindirالَِّذين  olanların daواكَفَر  

kâfirمَأنَّه  kendilerininكَانُوا  olduklarınıكَاِذِبين  yalancılar 
39) Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklaması ve kâfir 
olanların da kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri 
içindir. 

  ِإذَاbir şeyin olmasını ِلشَيٍء Biz dememizdir  قَولُنَاsadece ِإنَّما
zamanنَاهدَأر  istediğimizنَقُوَل َأن  sözümüzلَه  onaكُن  Olكُونفَي  

Hemen oluverir 
40) Biz, bir şeyin olmasını istediğimiz zaman, ona sözümüz 
sadece "Ol" dememizdir. Hemen oluverir. 

و Veالَِّذين  gelinceواراجه  yolunda hicret edenlereِفي اللَِّه  
Allahِدعب ِمن  sonraواا ظُِلمم  zulme uğradıktanمَئنَّهولَنُب  onları 

yerleştireceğizانْيِفي الد  dünyadaًنَةسح  güzel bir şekildeرلََأجو  
mükâfatıِةالْآِخر  ahiretinرَأكْب  daha büyüktürلَو  Eğer كَانُوا 

ونلَمعي bilirlerse 
41) Ve zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret 
edenlere gelince, onları dünyada güzel bir şekilde 
yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükâfatı daha 
büyüktür. 

 Onlar sadece  وعلَى ربِهمsabredenlerdir الَِّذين صبروا
Rablerineكَّلُونتَوي  tevekkül ederek 

42)Onlar sadece Rablerine tevekkül ederek sabredenlerdir. 
Hz. Peygamber’in ashabından Mekke'de iken müşriklerin işkencelerine 
maruz kalan Bilâl, Ammâr, Suheyb, Habbâb İbnu'1-Eret, Kureyşlilerin 
kölelerinden Aiş ve Cebr ile Ebu Cendel ibn Süheyl ibn Amr hakkında 
nazil olmuştur.346 

و Veلْنَاسا َأرم  peygamber olarak göndermedikِلكقَب ِمن  
senden önce deِإلَّا  başkasınıالًاِرج  kişilerdenنُوِحي  

vahyettiğimizِهمِإلَي  kendilerineَألُوافَاس  sorunَلَأه  ehlineالذِّكِْر  
zikirِإن  Eğerونلَملَا تَع كُنْتُم  bilmiyorsanız 

43) Ve senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz kişilerden 
başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer 
bilmiyorsanız, zikir ehline sorun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقَالَ الَِّذين أَشركُوا لَو شاَء اللَّه ما عبدنا ِمن دوِنِه ِمن شيٍء 
ؤنا ولَا حرمنا ِمن دوِنِه ِمن شيٍء كَذَِلك فَعلَ نحن ولَا آبا

 ِبنيلَاغُ الْمِل ِإلَّا الْبسلَى الرلْ عفَه ِلِهمقَب ِمن 35(الَِّذين(  لَقَدو
 وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبولًا أَنْ اُعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب

م مهوا فَِمنلَالَةُ فَِسريِه الضلَيع قَّتح نم مهِمنو ى اللَّهده ن
 كَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع فوا كَيظُرِض فَانِإنْ  )36(ِفي الْأَر

 ِمن ما لَهمِضلُّ وي نِدي مهلَا ي فَِإنَّ اللَّه ماهدلَى هع ِرصحت
 اِصِرين37(ن(  َأَقْس نم ثُ اللَّهعبلَا ي اِنِهممأَي دهوا ِباللَِّه جم

يموت بلَى وعدا علَيِه حقا ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ 
)38(  مهوا أَنكَفَر الَِّذين لَمعِليِلفُونَ ِفيِه وتخالَِّذي ي ملَه نيبِلي

وا كَاِذِبني39 (كَان(  قُولَ لَهأَنْ ن اهندٍء ِإذَا أَريا ِلشلُنا قَومِإن
والَِّذين هاجروا ِفي اللَِّه ِمن بعِد ما ظُِلموا  )40(كُن فَيكُونُ 

لَنبوئَنهم ِفي الدنيا حسنةً ولَأَجر الْآِخرِة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ 
  )42(ِذين صبروا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ الَّ) 41(
و Ve قَاَل dediler kiكُواَأشْر الَِّذين  ortak koşanlarشَاء لَو  

dileseydiاللَّه  Allahنَادبا عم  tapardıkوِنِهد ِمن  ondan başka ِمن 
  ولَا حرمنَاne de babalarımız  ولَا آباُؤنَاne biz  نَحنbir şeye شَيٍء

haram kılmazdıkوِنِهد ِمن  Onun emri olmadanٍءشَي ِمن  
hiçbir şeyi deكَذَِلك  böyleَلفَع  yapmışlardıِلِهمقَب ِمن الَِّذين  

Onlardan öncekiler deْلفَه  düşer miلَىع  üzerineِلسالر  
Peygamberlerinِإلَّا  başka bir şeyُلَاغالْب  tebliğdenِبينالْم  açık 

seçik 
35) Ve ortak koşanlar dediler ki: "Allah dileseydi ne biz ne 
de babalarımız ondan başka bir şeye tapardık. Onun emri 
olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık." Onlardan 
öncekiler de böyle yapmışlardı. Peygamberlerin üzerine 
açık seçik tebliğden başka bir şey düşer mi? 

لَقَدو Andolsun ki ثْنَاعب biz gönderdikِِّفي كُل  diye herٍةُأم  
ümmeteولًاسر  bir peygamberوادباُع َأن  kulluk edinاللَّه  

Allah'aو  ve واتَِنباج sakınınَالطَّاغُوت  Tâğut'tanْفَِمن مه onlardan 
نم bir kısmınıىده  doğru yola ilettiاللَّه  Allahمِمنْهو  

Onlardan نم bir kısmı daْقَّتح  hak ettilerِهلَيع  kendi 
üzerlerineُلَالَةالض  sapıklığıوافَِسير  gezin deِضِفي الَْأر  

Yeryüzündeوافَانْظُر  görünَفكَي  nasıl olmuşturُةاِقبع كَان  
sonuكَذِِّبينالْم  yalanlayanların 

36) Andolsun ki biz, "Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan 
sakının" diye her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, 
onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı 
da sapıklığı kendi üzerlerine hak ettiler. Yeryüzünde gezin 
de görün, yalanlayanların sonu nasıl olmuştur. 

ِإن Şayetِرصتَح  sen çok düşkünlük göstersen deلَىع  
üzerineماهده  onların hidayete ermeleriفَِإن  bil kiاللَّه  Allah لَا 

  وماsaptırdığı لُّ يِضkimseyi  منhidayete erdirmez يهِدي
yokturملَه  Onlarınنَاِصِرين ِمن  yardımcıları da 
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وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِإلَّا ِرجالًا نوِحي ِإلَيِهم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر 
ذِّكْر ِبالْبيناِت والزبِر وأَنزلْنا ِإلَيك ال )43(ِإنْ كُنتم لَا تعلَمونَ 

أَفَأَِمن الَِّذين  )44(ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ 
 ذَابالْع مهأِْتيي أَو ضالْأَر ِبِهم اللَّه ِسفخئَاِت أَنْ ييوا السكَرم

قَلُِّبِهم فَما هم أَو يأْخذَهم ِفي ت )45(ِمن حيثُ لَا يشعرونَ 
 ِجِزينع46(ِبم(  ُءوفلَر كُمبٍف فَِإنَّ روخلَى تع مذَهأْخي أَو

 ِحيم47(ر(  أُ ِظلَالُهفَيتٍء ييش ِمن اللَّه لَقا خا ِإلَى موري لَمأَو
وِللَِّه  )48(نَ عن الْيِمِني والشماِئِل سجدا ِللَِّه وهم داِخرو

دجسلَاِئكَةُ يالْمٍة وابد ِض ِمنا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السم 
يخافُونَ ربهم ِمن فَوِقِهم ويفْعلُونَ ما  )49(وهم لَا يستكِْبرونَ 

 ِإنما هو ِإلَه وقَالَ اللَّه لَا تتِخذُوا ِإلَهيِن اثْنيِن )50(يؤمرونَ 
ولَه ما ِفي السماواِت والْأَرِض  )51(واِحد فَِإياي فَارهبوِني 

وما ِبكُم ِمن ِنعمٍة  )52(ولَه الدين واِصبا أَفَغير اللَِّه تتقُونَ 
ثُم ِإذَا  )53 (فَِمن اللَِّه ثُم ِإذَا مسكُم الضر فَِإلَيِه تجأَرونَ

  )54(كَشف الضر عنكُم ِإذَا فَِريق ِمنكُم ِبربِهم يشِركُونَ 
و Veقَاَل  buyurdu kiاللَّه  Allahلَا تَتَِّخذُوا  edinmeyinِنيِإلَه  ilah 

 O halde  فَِإيايtek  واِحدİlahtır  ِإلَهO  هوancak  ِإنَّماİki اثْنَيِن
yalnızوِنيبهفَار  benden korkun 

51) Ve Allah buyurdu ki: İki ilah edinmeyin! O ancak tek 
İlahtır. O halde yalnız benden korkun! 

و Veلَه  O'nundurام  ne varsaاِتاومِفي الس  göklerdeو  ve 
 O halde ِصبا واdin de  الدينyalnız O'nundur  ولَهyerde الَْأرِض
رَأفَغَي başkasından mıاللَِّه  Allah'tanتَتَّقُون  korkuyorsunuz? 

52) Ve göklerde ve yerde ne varsa, O'nundur, din de yalnız 
O'nundur. O halde Allah'tan başkasından mı 
korkuyorsunuz? 

و Veام  ne varsaِبكُم  size ulaşanٍةمِنع ِمن  nimet olarakاللَِّه فَِمن  
Allah'tandırثُم  Sonraِإذَا  zaman daكُمسم  size dokunduğu 

رالض bir zararِهفَِإلَي  yalnız O'naونَأرتَج  yalvarırsınız 
53) Ve nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah'tandır. Sonra 
size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız O'na 
yalvarırsınız. 

ثُم Sonra daِإذَا  zaman daَكَشَف  giderdiğiرالض  o zararıنْكُمع  
sizdenِإذَا  o zamanٌفَِريق  bir zümreِمنْكُم  içinizdenِهمبِبر  

Rablerineشِْركُوني  ortak koşarlar 
54) Sonra da sizden o zararı giderdiği zaman da, içinizden 
bir zümre, o zaman Rablerine ortak koşarlar. 
(*)Yukarıdaki âyetler, varlık âleminde hemen her şeyin ilâhî kudret 
karşısında baş eğdiği, O'nun koyduğu kanunlara bağlı kalıp gayesine 
uygun hizmet verdiği konu edildi. Bu gerçeği anlamanın hakiki dindarlık 
olduğuna işaretle, dinin Allah'a has kılınmasının gereği üzerinde duruldu. 
Sonra da bütün nimetlerin Allah'a ait olduğu belirtilerek neyin nereden 
geldiğine dikkat etmemiz hatırlatılıyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َأنزلْنَا ve  وkitaplarla الزبِر ve  وApaçık mucize ِبالْبينَاِت
indirileniكِإلَي  sana da الذِّكْر anlasınlar نيِلتُب açıklaman için 

 diye  ولَعلَّهمkendilerine  ِإلَيِهمindirdik  نُزَل ماinsanlara ِللنَّاِس
ونتَفَكَّري düşünüp 

44) Apaçık mucize ve kitaplarla, insanlara, kendilerine 
indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana 
da indirdik. 

َأفََأِمن emin mi oldular?واكَرم الَِّذين  tuzakları kuranlarَئاِتيالس  
Kötülükَخِْسفي َأن  geçirmeyeceğindenاللَّه  Allah'ınِبِهم  

kendileriniضالَْأر  yereَأو  veyaمهْأِتيي  gelmeyeceğindenذَابالْع  
azabınُثيح ِمن  bir yerdenونرشْعلَا ي  kendilerine 

bilemeyecekleri 
45) Kötülük tuzakları kuranlar, Allah'ın, kendilerini yere 
geçirmeyeceğinden veya kendilerine bilemeyecekleri bir 
yerden azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular? 

َأو Yahutمْأخُذَهي  kendilerini yakalamayacağındanِفي تَقَلُِّبِهم  
onlar dönüp dolaşırlarkenا فَم değillerdirمه  Onlarِجِزينعِبم  

âciz bırakacak 
46) Yahut onlar dönüp dolaşırlarken kendilerini 
yakalamayacağından (emin mi oldular?) Onlar âciz 
bırakacak değillerdir. 

َأو Yoksaمْأخُذَهي  kendilerini cezalandırmayacağından لَىع 
 Rabbin  ربكُمKuşkusuz  فَِإنyavaş yavaş tüketerek تَخَوٍف
 pek merhametlidir  رِحيمçok şefkatli لَرءوفٌ

47) Yoksa kendilerini yavaş yavaş tüketerek 
cezalandırmayacağından (emin mi oldular)? Kuşkusuz 
Rabbin çok şefkatli, pek merhametlidir. 

 ِمنAllah'ın   اللَّهyarattığı  ِإلَى ما خَلَقَ?görmediler mi َأولَم يروا
 Onun gölgeleri  ِظلَالُهküçülerek  يتَفَيُأherhangi bir şeyi شَيٍء

 Allah'a  ِللَِّهsecde ederek  سجداsola الشَّماِئِل ve  وsağa عن الْيِميِن
وناِخرد مهو döner 

48) Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi? 
Onun gölgeleri, küçülerek ve Allah'a secde ederek sağa 
sola döner. 

  ِفي السماواِتbulunanlar  ماsecde ederler  يسجدAllah'a وِللَِّه
göklerdeِضا ِفي الَْأرمو  yerdekiٍةابد ِمن  canlılarو  ve َلَاِئكةُالْم 

bütün meleklerونتَكِْبرسلَا ي مهو  büyüklük taslamadan 
49) Ve göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün 
melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. 

خَافُوني korkarlarمهبر  Onlar Rablerindenِقِهمفَو ِمن  
üstlerindekiو  ve لُونفْعي onu yaparlarام  kendilerineونرْؤمي  

emrolunursa 
50) Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve 
kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar. 
(*)Yukarıdaki âyetler, kâinat plânında yer alan eşyanın mutlak anlamda 
Cenâb-ı Hakk'a baş eğip inkiyat içinde oldukları konu edildi. Göklerdeki 
meleklerin, yeryüzündeki canlı yaratıkların, ilâhî kudret ve azamet 
karşısında korkup emrolundukları şeyi yerine getirdikleri belirtilerek 
insanların da böylesine bir itaat ve inkıyat içinde olmalarına işaret ediliyor. 
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 kötülüğünden ِمن سوِءkavminden ِمن الْقَوِمgizlenir يتَوارى
dolayıشِّرا بم  verilen müjdeninِبِه  Kendisineِسكُهمَأي  Onu 

yanında mı tutsunوٍنلَى هع  aşağılık duygusu içindeَأم  yoksa 
هسدي gömsünاِبِفي التُّر  toprağa mıَألَا  Bakın kiاءس  ne 

kötüdürونكُمحا يم verdikleri hüküm 
59) Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı 
kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duygusu içinde yanında 
mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki, verdikleri 
hüküm ne kötüdür! 

ِللَِّذين içindirْؤِمنُونلَا ي  inanmayanlar ِةِبالْآِخر ahireteثَُلم  sıfat 
 En yüce  الَْأعلَىsıfatlar ise  الْمثَُلAllah'a aittir  وِللَِّهKötü السوِء
وهو Çünkü Oِزيزالْع  her şeyden üstünِكيمالْح  hikmet 

sahibidir 
60) Kötü sıfat, ahirete inanmayanlar içindir. En yüce sıfatlar 
ise Allah'a aittir. Çünkü O, her şeyden üstün, hikmet 
sahibidir. 

و Veلَو  eğerَُؤاِخذي  cezalandıracak olsaydıاللَّه  Allahالنَّاس  
insanlarıِبظُلِْمِهم  zulümleri yüzündenكا تَرم  bırakmazdıاهلَيع  

yeryüzündeٍةابد ِمن  hiçbir canlıو  لَِكن Fakatَؤخِّري  erteliyorمه  
onlarıٍلِإلَى َأج  kadarىمسم  bir müddeteفَِإذَا  zamanاءج  

geldiğiملُهَأج  Ecelleriونتَْأِخرسلَا ي  onlar geri kalabilirlerًةاعس  
ne bir saatونتَقِْدمسلَا يو  ne de öne geçebilirler 

61) Ve eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden 
cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. 
Fakat onları bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri geldiği 
zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne 
geçebilirler. 

و Veلُونعجي  ediyorlarِللَِّه  Allah'aام  şeyleriونهكْري  
kendilerinin hoşlarına gitmeyenُتَِصفو  isnatمَألِْسنَتُه  anlatan 

dilleri deالْكَِذب  yalanın örneğini veriyor ملَه َأن kendilerinin 
olduğunuنَىسالْح  En güzelمرلَا ج  sonucunَأن  Hiç şüphesiz 

ملَه onlar içinالنَّار  ateş vardırو  ve مَأنَّه onlarطُونفْرم  
terkolunacaklar 

62) Ve kendilerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat 
ediyorlar. En güzel sonucun kendilerinin olduğunu anlatan 
dilleri de yalanın örneğini veriyor. Hiç şüphesiz onlar için 
sadece ateş vardır ve onlar, terkolunacaklar. 

 ِإلَى göndermişizdir  َأرسلْنَاelbette  لَقَدAllah'a  للَِّهandolsun تَا
 Fakat süslü  فَزينsenden önceki  ِمن قَبِلكümmetlere de ُأمٍم

gösterdi deملَه  onlaraطَانالشَّي  şeytanمالَهمَأع  işleriniوفَه  İşte 
oمهِليو  onların velisidirموالْي  bugünو  Ve ملَه onlar içinذَابع  

bir azap vardırَأِليم  elem verici 
63) Allah'a andolsun, elbette senden önceki ümmetlere de 
göndermişizdir. Fakat şeytan onlara işlerini süslü gösterdi 
de. İşte o, bugün onların velisidir. Ve onlar için elem verici 
bir azap vardır. 

و Ve لْنَاا َأنزم biz indirdikكلَيع sana الِْكتَاب bu Kitab'ıنيِإلَّا ِلتُب  
açıklayasınملَه onlaraالَِّذي şeyiاخْتَلَفُوا ihtilafa düştükleriِفيِه  

hakkındaو ve ىده hidayetو ve ًةمحر rahmet olsun diyeٍم ِلقَو 
bir topluma daْؤِمنُوني iman eden 

64) Ve biz bu Kitab'ı sana hakkında ihtilafa düştükleri şeyi 
onlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve 
rahmet olsun diye indirdik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويجعلُونَ  )55(ِليكْفُروا ِبما آتيناهم فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ 
 متا كُنمع أَلُنساللَِّه لَتت ماهقْنزا را ِممِصيبونَ نلَمعا لَا يِلم

ه ولَهم ما يشتهونَ ويجعلُونَ ِللَِّه الْبناِت سبحان )56(تفْترونَ 
)57(  كَِظيم وها ودوسم ههجِبالْأُنثَى ظَلَّ و مهدأَح رشِإذَا بو
يتوارى ِمن الْقَوِم ِمن سوِء ما بشر ِبِه أَيمِسكُه علَى  )58(

ِللَِّذين لَا  )59(هوٍن أَم يدسه ِفي التراِب أَلَا ساَء ما يحكُمونَ 
 ِزيزالْع وهلَى وثَلُ الْأَعِللَِّه الْمِء ووثَلُ السِة مونَ ِبالْآِخرِمنؤي

 ِكيم60(الْح(  ا ِمنهلَيع كرا تم ِبظُلِْمِهم اسالن اِخذُ اللَّهؤي لَوو
ذَا جاَء أَجلُهم لَا دابٍة ولَِكن يؤخرهم ِإلَى أَجٍل مسمى فَِإ

ويجعلُونَ ِللَِّه ما  )61(يستأِْخرونَ ساعةً ولَا يستقِْدمونَ 
يكْرهونَ وتِصف أَلِْسنتهم الْكَِذب أَنَّ لَهم الْحسنى لَا جرم أَنَّ 

سلْنا ِإلَى أُمٍم ِمن تاللَِّه لَقَد أَر )62(لَهم النار وأَنهم مفْرطُونَ 
 ملَهو موالْي مهِليو وفَه مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيفَز ِلكقَب

 أَِليم ذَاب63(ع(  ملَه نيبِإلَّا ِلت ابالِْكت كلَيا علْنا أَنزمو
ٍم يةً ِلقَومحرى ودهلَفُوا ِفيِه وتونَ الَِّذي اخِمن64(ؤ(  

 Kendilerine آتَينَاهمkarşılık   ِبماnankörlük etmeleri için ِليكْفُروا
verdiklerimizeواتَّعفَتَم  O halde bir süre daha faydalanın 

 bileceksiniz  تَعلَمونfakat yakında فَسوفَ
55) Kendilerine verdiklerimize karşılık nankörlük etmeleri 
için. O halde bir süre daha faydalanın; fakat yakında 
bileceksiniz! 

لُونعجيو ayırıyorlarاِلم  mahiyetiniونلَمعلَا ي  bilmedikleri 
 rızık olarak  رزقْنَاهمBir de kendilerine  ِمماşeylere pay نَِصيبا

verdiklerimizdenتَا  andolsun kiَِّه لل Allah'aَألُنلَتُس  mutlaka 
sorguya çekileceksinizامع  şeylerdenكُنْتُم  olduğunuzونتَفْتَر  

iftira etmekte 
56) Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, 
mahiyetini bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah'a 
andolsun ki, iftira etmekte olduğunuz şeylerden mutlaka 
sorguya çekileceksiniz. 

و Ve لُونعجي onlar iddia ediyorlarِللَِّه  Allah'a ait olduğunu 
  ولَهمHâşâ O bundan münezzehtir  سبحانَهkızların الْبنَاِت

oluyorام  kendilerininونشْتَهي  Beğendikleri de 
57) Ve onlar, kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. 
Hâşâ! O bundan münezzehtir. Beğendikleri de kendilerinin 
oluyor. 

و Ve ِإذَا zamanشِّرب  müjdelendiğiمهدَأح  onlardan birine 
 olarak  وهوkesilir  مسوداyüzü  وجههkapkara  ظَلkızَّ ِبالُْأنثَى
كَِظيم öfkelenmiş 

58) Ve onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş 
olarak yüzü kapkara kesilir. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cüz 14 – Sure 16                                             Nahl Suresi                                                  Sayfa  272 



أَرض بعد موِتها ِإنَّ ِفي واللَّه أَنزلَ ِمن السماِء ماًء فَأَحيا ِبِه الْ
وِإنَّ لَكُم ِفي الْأَنعاِم لَِعبرةً ) 65(ذَِلك لَآيةً ِلقَوٍم يسمعونَ 

نسِقيكُم ِمما ِفي بطُوِنِه ِمن بيِن فَرٍث ودٍم لَبنا خاِلصا ساِئغا 
 اِرِبنيالْ) 66(ِللشِخيِل واِت النرثَم ِمنو هِخذُونَ ِمنتاِب تنأَع

) 67(سكَرا وِرزقًا حسنا ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيةً ِلقَوٍم يعِقلُونَ 
 ِمنا ووتياِل بالِْجب ِخِذي ِمنِل أَنْ اتحِإلَى الن كبى رحأَوو

اِت ثُم كُِلي ِمن كُلِّ الثَّمر) 68(الشجِر وِمما يعِرشونَ 
 ِلفتخم ابرا شطُوِنهب ِمن جرخِك ذُلُلًا يبلَ ربلُِكي سفَاس

) 69(أَلْوانه ِفيِه ِشفَاٌء ِللناِس ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيةً ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ 
عمِر ِلكَي واللَّه خلَقَكُم ثُم يتوفَّاكُم وِمنكُم من يرد ِإلَى أَرذَِل الْ

 قَِدير ِليمع ئًا ِإنَّ اللَّهيِعلٍْم ش دعب لَمعلَ ) 70(لَا يفَض اللَّهو
 ِقِهمي ِرزادلُوا ِبرفُض ا الَِّذينِق فَمزٍض ِفي الرعلَى بع كُمضعب

 اللَِّه يجحدونَ علَى ما ملَكَت أَيمانهم فَهم ِفيِه سواٌء أَفَِبِنعمِة
)71 ( ِمن لَ لَكُمعجا واجوأَز أَنفُِسكُم ِمن لَ لَكُمعج اللَّهو

أَزواِجكُم بِنني وحفَدةً ورزقَكُم ِمن الطَّيباِت أَفَِبالْباِطِل يؤِمنونَ 
  )72(وِبِنعمِة اللَِّه هم يكْفُرونَ 

70) Ve sizi Allah yarattı; sonra sizi vefat ettirecek. Daha 
önce bilgili iken hiçbir şeyi bilmez hale gelsin diye sizden 
bazı kimseler ömrün en kötü çağına kadar yaşatılacak 
şüphesiz ki Allah bilgilidir, kudretlidir. 

و Veاللَّه  Allahَلفَض  daha bolكُمضعب  kiminizeٍض ععلَى ب 
kiminizdenِقزِفي الر  rızık verdiا الَِّذينفَم  kendilerini 

kılmazlarلُوافُض  Bol rızık verilenlerيادِبر  veripِقِهمِرز  
rızıklarınıْلَكَتا ملَى مع  altındakilere verip deمانُهمَأي  ellerinin 

مفَه bu hususta ِفيِه onlaraس اءو eşit ِةمَأفَِبِنع Durum böyle iken 
nimetiniاللَِّه  Allah'ınوندحجي  inkâr mı ediyorlar? 

71) Ve Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol 
rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu 
hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyle iken 
Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar? 
İbn Abbâs'tan rivayete göre bu âyet-i kerime de Hz. İsa'nın Allah 
olduğunu iddia eden Necran Hristiyanlarının bu iddiaları üzerine inen 
âyet-i kerimelerdendir.347 

و Veاللَّه  Allahَلعج  yarattıلَكُم  sizeَأنفُِسكُم ِمن  kendi 
nefislerinizdenااجوَأز  eşlerَلعجو  yarattıلَكُم  sizin için ِمن 

اِجكُموَأز eşlerinizden deِنينب  oğullarو  ve ًةفَدح torunlarو  ve 
قَكُمزر sizi rızıklandırdıاِتبالطَّي ِمن  temiz gıdalarlaاِطِلَأفَِبالْب  

hâla bâtılaْؤِمنُوني  inanıpِةمِبِنعو  nimetineاللَِّه  Allah'ınمه  
Onlarونكْفُري  nankörlük mü ediyorlar? 

72) Ve Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, 
eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi 
temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hâla bâtıla inanıp 
Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? 
 
 
 
 
 
 
 

و Veاللَّه  Allahَلَأنز  indirdiاِءمالس ِمن  göktenاءم  suايفََأح  
dirilttiِبِه  onunlaضالَْأر  yeryüzünüدعب  sonraِتهوا م 

ölümündenِإن  Şüphesiz kiِفي ذَِلك  bundaًةلَآي  bir ibret vardır 
 dinleyen  يسمعونtoplum için ِلقَوٍم

65) Ve Allah gökten bir su indirdi, onunla yeryüzünü 
ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki bunda dinleyen 
toplum için bir ibret vardır. 

و Ve ِإن kuşkusuzلَكُم  sizin içinاِمِفي الَْأنْع  hayvanlarda da 
  ِمما ِفي بطُوِنِهZira size içiriyoruz  نُسِقيكُمbir ibret vardır لَِعبرةً

onların karınlarındakiِنيب ِمن  arasındanٍثفَر  dışkı ileٍمدو  
kanنًالَب  bir sütاخَاِلص  hâlisاِئغًا س boğazından kolayca geçen 

ِللشَّاِرِبين içenlerin 
66) Ve kuşkusuz sizin için hayvanlarda da bir ibret vardır. 
Zira size, onların karınlarındaki dışkı ile kan arasından, 
içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz. 

و Veاِترثَم ِمن  meyvelerdenالنَِّخيِل  hurmaو  ve نَاِبالَْأع üzüm 
gibiتَتَِّخذُون  edinirsinizِمنْه  onlardaاكَرس  hem içkiقًاِرزو  

gıdalarنًاسح  hem de güzelِإن  İşteِفي ذَِلك  bunlarda daًةلَآي  
ibretler vardırٍمِلقَو  kimseler içinِقلُونعي  aklını kullanan 

67) Ve hurma ve üzüm gibi meyvelerden onlarda hem içki 
hem de güzel gıdalar edinirsiniz. İşte bunlarda da aklını 
kullanan kimseler için ibretler vardır. 

و Veىحَأو  diye ilham ettiكبر  Rabbinِلِإلَى النَّح  bal arısına 
  وِمن الشَّجِرevler  بيوتًاDağlardan  الِْجباِل ِمنedin َأن اتَِّخِذي

ağaçlardanو  veاِمم  kendineِرشُونعي  yaptıkları çardaklardan 
68) Ve Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve 
yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin diye 
ilham etti. 
(*)Bal arısı, Allah'ın verdiği ilham veya içgüdü sayesinde, bizzat 
kendisinin ürettiği bal mumuyla kendi yuvasını yapmakta, dalak içine 
milimetrik ölçülerle altıgen prizma şeklinde gözcükler yerleştirmektedir. 
Ayetteki deyimiyle "her türlü besleyici ürünlerden nektar denilen bal ham 
maddesi ve çiçek tozu toplayarak bunları hem kendi tüketimi için hem de 
bal ve bal mumu yapmak için değerlendirmektedir. Bu arada meyve, 
sebze ve ekinlerde tozlaşmayı sağlama konusunda da bütün diğer 
böceklerin toplamından daha fazla iş görmektedir. 

ثُم Sonraكُِلي  yeِّكُل ِمن  her birindenاِترالثَّم  meyvelerin 
 Rabbinin  ربِكyollarına gir سبَل sana kolaylaştırdığı فَاسلُِكي

 Onların karınlarından  ِمن بطُوِنهاçıkar ki يخْرجyaylım  ذُلُلًا
ابشَر bir şerbetٌخْتَِلفم  çeşitliانُهَألْو  renkleriِفيِه  ondaِشفَاء  şifa 

vardırِللنَّاِس  insanlar içinِإن  Elbetteِفي ذَِلك  bundaًةلَآي  bir 
ibret vardırٍمِلقَو  bir kavim içinونتَفَكَّري  düşünen 

69) Sonra meyvelerin her birinden ye, Rabbinin sana 
kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından 
renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için 
şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret 
vardır. 

و Ve اللَّه Allahخَلَقَكُم  Sizi yarattıثُم  sonraفَّاكُمتَوي  sizi vefat 
ettirecekِمنْكُمو  sizdenنم  bazı kimselerدري  yaşatılacakِإلَى  

kadarذَِلَأر  en kötü çağınaِرمالْع  ömrünِلكَي  hale gelsin diye 
لَمعلَا ي bilmezدعب  Daha önceِعلٍْم  bilgili ikenًئاشَي  hiçbir şeyi 

ِإن şüphesiz kiاللَّه  Allahِليمع  bilgilidirقَِدير  kudretlidir 
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و Veبرض  verirاللَّه  Allahثَلًام  misalِنلَيجر  şu iki kişiyi de 
  علَى شَيٍءbeceremez  لَا يقِْدرdilsizdir  َأبكَمOnlardan biri َأحدهما

hiçbir şeyو  ve ٌّكَل وه bir yüktürلَىع  üstüneلَاهوم  efendisinin 
 bir  ِبخَيٍرgetiremez  لَا يْأِتgönderse  يوجهOnu nereye َأينَما

hayırْله  Şimdiتَِويسي  eşit olur mu?وه  bu adamlaنمو  
kimseرْأمي  emredenِلدِبالْع  adaletiوهو  yürüyerekاٍطلَى ِصرع  
yoldaتَِقيٍمسم  doğru 

76) Ve Allah, şu iki kişiyi de misal verir: Onlardan biri 
dilsizdir, hiçbir şey beceremez ve efendisinin üstüne bir 
yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getiremez. Şimdi, bu 
adamla, doğru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse eşit 
olur mu? 

و Veِللَِّه  Allah'a aittirبغَي  gaybıاِتاومالس  göklerinو  ve 
  ِإلَّا كَلَمِحKıyametin  الساعِةkopması ise  وما َأمرyerin الَْأرِض

kapama gibiِرصالْب  göz açıpَأو  veyaوه  ondanبَأقْر  daha 
azdır ِإن Şüphesizاللَّه  Allahِّلَى كُلع  herٍءشَي  şeyeقَِدير  

kadirdir 
77) Ve göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin 
kopması ise, göz açıp kapama gibi veya ondan daha azdır. 
Şüphesiz Allah, her şeye kadirdir. 
(*)İnkârda ve şirkte direnerek gönlünde ve hayatında gerçek bir din 
şuuruna, kaygısına ve sorumluluğuna yer vermek istemeyen bir zihniyete 
karşı Allah'ın varlığını, birliğini, ilminin ve kudretinin sınırsızlığını dile 
getiren ve bunlarla ilgili kanıtlar sergileyen yukarıdaki âyetler grubunun 
ilkinde, Allah'ın özellikle evrenin sırlarım kuşatan ilmine ve dünya 
hayatına son verecek kadar geniş boyutlu bir olay olan kıyametin 
kopmasını sağlayacak mükemmellikteki kudretine dikkat çekilmektedir. 

و Veاللَّه  Allahكُمجَأخْر  siz çıkardıطُوِنب ِمن  karnındanاِتكُمهُأم  
sizi analarınızınونلَملَا تَع  bilmezkenًئاشَي  hiçbir şeyَلعجو  

verdiلَكُم  sizeعمالس  kulaklarارصالَْأبو  gözlerو  ve َةالَْأفِْئد kalpler 
لَّكُملَع diyeونتَشْكُر  şükredesiniz 

78) Ve siz, hiçbir şey bilmezken Allah, sizi analarınızın 
karnından çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve 
kalpler verdi. 

  مسخَّراٍتuçuşan kuşları  ِإلَى الطَّيِر?görmediler mi َألَم يروا
emre boyun eğdirilmiş olarakوِفي ج  boşluğundaاِءمالس  

Göğünنِسكُهما يم  Onları orada tutamazِإلَّا  başkasıاللَّه  
Allah'tanِإن  Kuşkusuzِفي ذَِلك  bundaاٍتلَآي  ibretler vardır 

 inanan  يْؤِمنُونbir toplum için ِلقَوٍم
79) Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak 
uçuşan kuşları görmediler mi? Onları orada Allah'tan 
başkası tutamaz. Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için 
ibretler vardır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, ilâhi kudretin sınırsızlığına değinilerek kıyamet 
olayının çok ani meydana geleceği açıklandı. Kâinatta her şeyin plân ve 
programa göre yürütüldüğü, gelişigüzel hiçbir olayın vücut bulmadığına 
işaret edildi. Sonra da Allah'ın mutlak düzen sahibi olduğu konu edilerek 
kuşların havada uçmalarına dikkatler çekildi ve arkasından insanın medeni 
tabiatlı yaratıldığı belirtilerek şehircilik üzerinde duruldu. Sonra da 
hayvancılığa, ziraatçılığa ve sanayi'e önem vermemiz tavsiye ediliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما لَا يمِلك لَهم ِرزقًا ِمن السماواِت 
فَلَا تضِربوا ِللَِّه الْأَمثَالَ ِإنَّ ) 73(والْأَرِض شيئًا ولَا يستِطيعونَ 
ضرب اللَّه مثَلًا عبدا مملُوكًا ) 74( اللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ

 هِمن نِفقي وا فَهنسقًا حا ِرزِمن اهقْنزر نمٍء ويلَى شع قِْدرلَا ي
ِسرا وجهرا هلْ يستوونَ الْحمد ِللَِّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 

)75 (ثَلًا رم اللَّه برضلَى وع قِْدرلَا ي كَما أَبمهدِن أَحلَيج
شيٍء وهو كَلٌّ علَى مولَاه أَينما يوجه لَا يأِْت ِبخيٍر هلْ 

) 76(يستِوي هو ومن يأْمر ِبالْعدِل وهو علَى ِصراٍط مستِقيٍم 
وما أَمر الساعِة ِإلَّا كَلَمِح وِللَِّه غَيب السماواِت والْأَرِض 

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ِإنَّ اللَّه بأَقْر وه ِر أَوص77(الْب ( اللَّهو
 لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعلَا ت اِتكُمهطُوِن أُمب ِمن كُمجرأَخ

أَلَم يروا ِإلَى ) 78(م تشكُرونَ السمع والْأَبصار والْأَفِْئدةَ لَعلَّكُ
الطَّيِر مسخراٍت ِفي جو السماِء ما يمِسكُهن ِإلَّا اللَّه ِإنَّ ِفي 

  )79(ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يؤِمنونَ 
و Ve وندبعي tapıyorlarوِند ِمن  bırakıp daاللَِّه  Allah'ıِلكما لَا يم  

veremeyenملَه  kendilerineقًاِرز  olan rızıktanاِتاومالس ِمن  
göklerdeو  ve ِضالَْأر yerdeًئاشَي  hiçbir şeyو  ve ونتَِطيعسلَا ي 

asla güçleri yetmeyen şeylere 
73) Ve Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerde ve yerde olan 
rızıktan hiçbir şey veremeyen ve buna asla güçleri 
yetmeyen şeylere (putlara) tapıyorlar. 

 birtakım benzerler  الَْأمثَاَلAllah'a  ِللَِّهicat etmeyin فَلَا تَضِربوا
ِإن Çünküاللَّه  Allahلَمعي  bilirَأنْتُمو  siz iseونلَملَا تَع  

bilemezsiniz 
74) Allah'a birtakım benzerler icat etmeyin. Çünkü Allah 
bilir, siz ise bilemezsiniz. 

برض verirاللَّه  Allahثَلًام  misalادبع  bir köle ileلُوكًامم  
başkasının malı olmuşقِْدرلَا ي  gücü yetmeyenٍءلَى شَيع  

hiçbir şeyeنمو  kendisineقْنَاهزر  verdiğimizَّا ِمن katımızdan 
 bir kimseyi  ِمنْهharcayan  فَهو ينِفقgüzelُ  حسنًاrızıktan ِرزقًا
 Bunlar  يستَوونolurlar mı?  هْلaçık olarak جهرا ve  وgizli ِسرا

hiç eşitدمالْح  Doğrusu hamdِللَِّه  Allah'a mahsusturْلب  Fakat 
َأكْثَر çoğu مه onlarınونلَمعلَا ي  bilmezler 

75) Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı 
olmuş bir köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel 
rızıktan gizli ve açık olarak harcayan (hür) bir kimseyi 
misal verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı? Doğrusu hamd 
Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu (bunu) bilmezler. 
İbn Abbâs'tan rivayette o şöyle demiştir: "Allah sîze bir misal verir.." 
âyet-i kerimesi, gizli ve açıkta malından infakta bulunan Hişâm ibn Amr 
ibnu'l-Hâris hakkında nazil olmuştur. Kölesi Ebu'l-Cevzâ ise onu bundan 
men ederdi ki işte bunun üzerine de "Allah, iki kişiyi de misal veriyor..." 
âyet-i kerimesi nazil oldu.385 
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واللَّه جعلَ لَكُم ِمن بيوِتكُم سكَنا وجعلَ لَكُم ِمن جلُوِد الْأَنعاِم 
مِتكُم وِمن أَصواِفها بيوتا تستِخفُّونها يوم ظَعِنكُم ويوم ِإقَا
واللَّه جعلَ لَكُم ) 80(وأَوباِرها وأَشعاِرها أَثَاثًا ومتاعا ِإلَى ِحٍني 

 لَ لَكُمعجا واناِل أَكْنالِْجب ِمن لَ لَكُمعجِظلَالًا و لَقا خِمم
ب ِقيكُماِبيلَ ترسو رالْح ِقيكُماِبيلَ ترس هتمِنع ِتمي كَذَِلك كُمأْس

فَِإنْ تولَّوا فَِإنما علَيك الْبلَاغُ ) 81(علَيكُم لَعلَّكُم تسِلمونَ 
 ِبني82(الْم ( مهأَكْثَرا وهوننِكري ةَ اللَِّه ثُممِرفُونَ ِنععي

مٍة شِهيدا ثُم لَا يؤذَنُ ويوم نبعثُ ِمن كُلِّ أُ) 83(الْكَاِفرونَ 
وِإذَا رأَى الَِّذين ظَلَموا ) 84(ِللَِّذين كَفَروا ولَا هم يستعتبونَ 

وِإذَا رأَى ) 85(الْعذَاب فَلَا يخفَّف عنهم ولَا هم ينظَرونَ 
ء شركَاؤنا الَِّذين كُنا الَِّذين أَشركُوا شركَاَءهم قَالُوا ربنا هؤلَا

) 86(ندعو ِمن دوِنك فَأَلْقَوا ِإلَيِهم الْقَولَ ِإنكُم لَكَاِذبونَ 
وأَلْقَوا ِإلَى اللَِّه يومِئٍذ السلَم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ 

)87(  
و Veِإذَا  zamanَأىر  gördükleriالَِّذين  şeyleriكُواَأشْر  ortak 

koştuklarıمهكَاءشُر  ortak koşanlarقَالُوا  derler kiنَابر  
Rabbimizُؤلَاءه  İşte bunlarكَاُؤنَاشُر  ortaklarımızdırكُنَّا الَِّذين  

olduğumuzوعنَد  tapmış وِنكد ِمن seni bırakıp daافََألْقَو  Onlar 
da atarlarِهِإلَي م bunlaraَلالْقَو  söz ِإنَّكُم Siz mutlakaونلَكَاِذب  

yalancılarsınız diye 
86) Ve ortak koşanlar, ortak koştukları şeyleri gördükleri 
zaman derler ki: "Rabbimiz! İşte bunlar, seni bırakıp da 
tapmış olduğumuz ortaklarımızdır." Onlar da bunlara: "Siz 
mutlaka yalancılarsınız" diye söz atarlar. 
(*)Müşriklerin tanrısal nitelikler yükleyip taptıkları varlıklar, Allah'ın 
iradesi uyarınca konuşma yeteneği kazanıp kendilerine tapanlara, "Siz 
gerçekten yalancısınız" diyerek aslında kendilerinden böyle bir şey 
istenmediği halde putperestliği onların uydurduğuna bir bakıma şahitlik 
edeceklerdir, Yûnus sûresinin 28. âyetinde yine âhiretteki bu sahnenin 
tasviri sırasında müşriklerin Allah'a ortak koştukları varlıklara isnat edilen 
"Siz bize ibadet etmiyordunuz" ifadesi dikkate alınarak konumuz olan 
âyetteki "Siz gerçekten yalancısınız" sözünü, "Siz aslında bize değil kendi 
hevâ ve hevesinize tapıyordunuz" anlamında yorumlamak da 
mümkündür. 

و Veاَألْقَو  çekerlerِإلَى اللَِّه  Allah'aِئٍذموي  o günلَمالس  teslimو  
ve َّلض kaybolup giderمنْهع  onlardanام  şeylerكَانُوا  oldukları 

ونفْتَري uydurmakta 
87) Ve o gün Allah'a teslim (bayrağını) çekerler ve 
uydurmakta oldukları şeyler onlardan kaybolup gider. 
(*)Yukarıdaki âyetle, ilâhî rahmetin açık bir belirtisi olarak, insanlara, 
ümmet ve milletlere doğru yolu gösteren peygamberler gönderildiği konu 
edilerek, dünyada onların çağrısına kulak vermeyenlerin âhirette hiçbir 
özür beyanına fırsat tanınmayacağı ve şahit olarak peygamberlerin 
getirileceği, Hz. Muhammed (a.s.)'ın de bütün peygamberler lehine 
şahitlik edeceği haber verilerek, ölmeden önce her inkarcının gerçeği 
anlayıp dönüş yapması hatırlatıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veاللَّه  Allahَلعج  yaptıلَكُم  sizin içinوِتكُميب ِمن  evlerinizi 
 sizin için  لَكُمmeydana getirdi جعَل ve  وbir huzur yeri سكَنًا

 kolayca  تَستَِخفُّونَهاevler  بيوتًاdavar  الَْأنْعاِمderilerinden ِمن جلُوِد
taşıyacağınızموي  gününüzdeِنكُمظَع  gerek göçمويو  
gününüzdeِتكُمِإقَام  gerekse konaklamaااِفهوَأص ِمنو  

yünlerindenااِرهبَأوو  yapağılarındanو  ve ااِرهَأشْع kıllarından 
 bir süreye  ِحيٍنkadar ِإلَى faydalanacağınız  ومتَاعاeşya َأثَاثًا

80) Ve Allah, evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı ve 
sizin için davar derilerinden gerek göç gününüzde, gerekse 
konaklama gününüzde, kolayca taşıyacağınız evler; 
yünlerinden, yapağılarından (tüylerinden) ve kıllarından bir 
süreye kadar faydalanacağınız eşya meydana getirdi. 

و Veاللَّه  Allahَلعج  kıldıلَكُم  sizin içinَا خَلَقِمم  
yarattıklarındanِظلَالًا  gölgelerَلعجو  yarattıلَكُم  sizin için ِمن 

 Sizi  لَكُمyarattı  وجعَلbarınaklar  َأكْنَانًاDağlarda da الِْجباِل
 سراِبيَل ve  وsıcaktan  الْحرkoruyacak  تَِقيكُمelbiseler سراِبيَل
zırhlarتَِقيكُم  sizi koruyacakكُمْأسب  savaştaكَذَِلك  İşte böylece 

ِتمي tamamlıyorتَهمِنع  nimetiniكُملَيع  üzerinizeلَّكُملَع  olmanız 
içinونِلمتُس  müslüman 

81) Ve Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler kıldı. 
Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan 
koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yarattı. 
İşte böylece, müslüman olmanız için üzerinize nimetini 
tamamlıyor. 

فَِإن Şayetالَّوتَو  yüz çevirirlerseافَِإنَّم  artık ancakكلَيع  sana 
düşenُلَاغالْب  bir tebliğden ibarettirِبينالْم  açık 

82) Şayet yüz çevirirlerse, artık sana düşen ancak açık bir 
tebliğden ibarettir. 

ِرفُونعي Onlar bilirlerَةمِنع  nimetiniاللَِّه  Allah'ınثُم  Sonra da 
  الْكَاِفرونOnların همçoğu   وَأكْثَرonu inkâr ederler ينِكرونَها
kâfirdir 

83) Onlar Allah'ın nimetini bilirler. Sonra da onu inkâr 
ederler. Onların çoğu kâfirdir. 
İbn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den rivayetle tahricine göre bir bedevî Hz. 
Peygamber (a.s)'e gelmiş ve ondan (kendisine bir şeyler vermesini) 
istemiş. Allah'ın Resûlü (a.s) ona: "Ve size hayvan derilerinden.." (âyet: 
80) âyet-i kerimesini okumuş, bedevi: "Evet." demiş. Sonra âyet-i 
kerimenin devamını okumuş, bedevi hep evet, diyormuş. Sonunda 
"Müslüman olasınız diye size olan nimetini işte böylece tamamlamıştır." 
(âyet: 81) kısmına ulaşınca bedevi (kızarak) kalkıp arkasını dönmüş gitmiş 
ve işte bunun üzerine Allah Tealâ: "Allah'ın nimetini hem bilirler…" 
âyet-i kerimesini indirmiştir.386 

و Ve موي günُثعنَب  göndereceğimizِّكُل ِمن  herٍةُأم  ümmetten 
 olanlara ِذين ِللne izin verilirَّ   لَا يْؤذَنartık  ثُمbir şahit شَِهيدا
 özür dilemeleri  يستَعتَبونonların  همne de  لَاve وkâfir  كَفَروا

istenir 
84) Ve her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün, artık 
ne kâfir olanlara izin verilir ve ne de onların özür dilemeleri 
istenir. 

و Ve ِإذَا zamanَأىر  gördükleriواظَلَم الَِّذين  o zulmedenler 
ذَابالْع azabıُخَفَّففَلَا ي  artık hafifletilmezمنْهع  onlardanلَاو  

verilmezمه  onlaraوننظَري  mühlet de 
85) Ve o zulmedenler azabı gördükleri zaman, artık 
onlardan hafifletilmez, onlara mühlet de verilmez. 
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و Veفُواَأو  yerine getirinِدهِبع  ahdiniاللَِّه  Allah'ınِإذَا  zaman 
تُمداهع Antlaşma yaptığınızو  ve والَا تَنقُض bozmayınانمالَْأي  

yeminleriدعب  sonraاِكيِدهتَو  pekiştirdiktenلْتُمعج قَدو  tutarak 
اللَّه Allah'ıكُملَيع  üzerinizeكَِفيلًا  kefilِإن  Şüphesizاللَّه  Allah 
لَمعي pek iyi bilirام  şeyleriلُونتَفْع  yapacağınız 

91) Ve Antlaşma yaptığınız zaman, Allah'ın ahdini yerine 
getirin ve Allah'ı üzerinize kefil tutarak, pekiştirdikten 
sonra yeminleri bozmayın. Şüphesiz Allah, yapacağınız 
şeyleri pek iyi bilir. 
(*)Bir önceki âyette başta adalet olmak üzere temel buyruklar ve 
yasakların ortaya konmasından sonra adaletin bir gereği olan ahde vefa ve 
yeminlere sadakat gösterilmesi emredilmektedir. "Allah'a verdiğiniz söz" 
konusunda "ashabın Hz. Peygamber'le yaptıkları biat, cihad,malî ibadetler, 
Allah adına yapılan yemin" gibi açıklamalar yapılmışsa da bunun her türlü 
meşru vaadi kapsadığı yolundaki görüş en mâkul olanıdır. Bu vaadlerin, 
"Allah'a söz verme" şeklinde ifade edilmesi bunların ahlâk ve hukuk 
bakımından olduğu kadar dinî bakımdan da bağlayıcı olduğunu ve Allah 
katında sorumluluğu gerektirdiğini gösterir. Aynı şekilde yeminlerin 
bağlayıcılığı da önemle vurgulanmakta olup âyetin son cümlesi insanlara 
bu konularda sorumluluğunu hatırlatan önemli bir uyarı anlamı 
taşımaktadır. 

و Veلَا تَكُونُوا  olmayınَِّتي كَال gibiْتنَقَض  bozanالَهغَز  çözüp ِمن 
  تَتَِّخذُونipliğini büktükten  َأنكَاثًاsağlamca  قُوٍةsonra بعِد

edinerekانَكُممَأي  yeminleriniziخَلًاد  bir fesat aracıنَكُميب  
aranızdaٌةُأم تَكُون َأن  bir toplumِهي  diğerىبَأر  daha çok 

olduğu içinٍةُأم ِمن  bir toplumdanلُوكُمبا يِإنَّم  sizi imtihan 
etmektedirاللَّه  Allahِبِه  bununlaنَنيبلَيو  Hakkında mutlaka 

açıklayacaktırلَكُم  sizeموي  günündeِةامالِْقي  kıyametام  şeyiكُنْتُم  
olduğunuzِفيِه  düşmekteْتَخ تَِلفُون ihtilafa 

92) Ve bir toplum diğer bir toplumdan (sayıca ve malca) 
daha çok olduğu için yeminlerinizi, aranızda bir fesat aracı 
edinerek ipliğini sağlamca büktükten sonra, çözüp bozan 
(kadın) gibi olmayın. Allah, bununla sizi imtihan 
etmektedir. Hakkında ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyi 
kıyamet gününde mutlaka size açıklayacaktır. 
İbni Ebî Hatim, Ebubekir b. Ebî Hafs'dan rivayet ediyor: Saîde el-
Esediyye mecnun bir kadındır. Kıl ve lif toplardı. Bunun üzerine: "İpliğini 
sağlam eğirip de sonra onu söküp bozan (şaşkın) kadın gibi olmayın." 
ayeti nazil oldu.348 

و Veلَو  şayetشَاء  dileseydiاللَّه  Allahلَكُمعلَج  sizi kılardıًةُأم  
ümmetًةاِحدو  bir tekو  veلَِكن  fakat Oُِّضلي  saptırırشَاءي نم  

dilediğiniِديهيو  doğru yola iletir شَاءي نم dilediğini deَألُنلَتُسو  
sorumlu tutulacaksınızامع  mutlakaلُونمتَع كُنتُم  

Yaptıklarınızdan 
93) Ve şayet Allah dileseydi sizi bir tek ümmet kılardı; ve 
fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. 
Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قا فَوذَابع ماهنِبيِل اللَِّه ِزدس نوا عدصوا وكَفَر الَِّذين
ويوم نبعثُ ِفي كُلِّ أُمٍة ) 88(العذَاِب ِبما كَانوا يفِْسدونَ 

نا شِهيدا علَيِهم ِمن أَنفُِسِهم وِجئْنا ِبك شِهيدا علَى هؤلَاء ونزلْ
علَيك الِْكتاب ِتبيانا ِلكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً وبشرى 

 ِلِمنيساِء ِذي ) 89(ِللْمِإيتاِن وساِإلحِل ودِبالْع رأْمي ِإنَّ اللَّه
 لَّكُملَع ِعظُكُمِي يغالْبنكَِر والْماِء وشالْفَح نى عهنيى وبالْقُر

وأَوفُوا ِبعهِد اللَِّه ِإذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا ) 90(رونَ تذَكَّ
 كَِفيلًا ِإنَّ اللَّه كُملَيع اللَّه ملْتعج قَدا وِكيِدهوت دعانَ بمالْأَي

ولَا تكُونوا كَالَِّتي نقَضت غَزلَها ِمن بعِد ) 91(يعلَم ما تفْعلُونَ 
وٍة أَنكَاثًا تتِخذُونَ أَيمانكُم دخلًا بينكُم أَنْ تكُونَ أُمةٌ ِهي قُ

أَربى ِمن أُمٍة ِإنما يبلُوكُم اللَّه ِبِه ولَيبينن لَكُم يوم الِْقيامِة ما 
م أُمةً واِحدةً ولَو شاَء اللَّه لَجعلَكُ) 92(كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ 

 ما كُنتمع أَلُنسلَتاُء وشي نِدي مهياُء وشي نِضلُّ مي لَِكنو
  )93(تعملُونَ 

الَِّذين var yaواكَفَر  İnkâr edip de وادصو alıkoyanlarِبيِلس نع  
yolundanاللَِّه  Allahمنَاهِزد  işte onlara artıracağızاذَابع   

azaplarını  َقفَو kat katذَاِبالع  azaplarını  ا كَانُواِبم sebebiyle 
ونفِْسدي bozgunculuklar 

88) İnkâr edip de (insanları) Allah yolundan alıkoyanlar var 
ya, işte onlara, bozgunculuklar sebebiyle, azaplarını kat kat 
artıracağız. 

و Veي مو o günُثعنَب  göndereceğizِِّفي كُل  herٍةُأم  ümmetin 
  وِجْئنَاkendilerine  ِمن َأنفُِسِهمiçinden  علَيِهمbirer şahit شَِهيدا

getireceğizِبك  Seni deاشَِهيد  şahit olarakلَىع  üzerineُؤلَاءه  
hepsininو  Veلْنَانَز  indirdikكلَيع  sanaالِْكتَاب  bu Kitab'ı da 

 ve  وbir hidayet  وهدىşey  شَيٍءher için  ِلكُلbir açıklamaِّ ِتبيانًا
  ِللْمسِلِمينbir müjde olarak بشْرى ve  وrahmet kaynağı رحمةً

müslümanlar için 
89) Ve o gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit 
göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak 
getireceğiz. Ve bu Kitab'ı da sana, her şey için bir 
açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve müslümanlar 
için bir müjde olarak indirdik. 

ِإن Muhakkak kiاللَّه  Allahرْأمي  emrederِلدِبالْع  adaleti 
  وينْهىakrabaya ِذي الْقُربى yardım etmeyi  وِإيتَاِءiyiliği واِإلحساِن
yasaklarشَاِءالْفَح نع  çirkin işleriنكَِرالْمو  fenalıkو  ve غِْيالْب 

azgınlığı daِعظُكُمي  O öğüt veriyorلَّكُملَع  diye sizeونتَذَكَّر  
düşünüp tutasınız 

90) Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım 
etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da 
yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. 
(*)Adalet kişinin Allah'a ortak koşmaktan sakınması, ihsan Allah'ı görür 
gibi ibadet etmesi ve kendisi için istediği iyilikleri başkaları için de 
istemesi. 
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ولَا تتِخذُوا أَيمانكُم دخلًا بينكُم فَتِزلَّ قَدم بعد ثُبوِتها وتذُوقُوا 
 ِظيمع ذَابع لَكُمِبيِل اللَِّه وس نع متددا صوَء ِبم94(الس (

ِه ثَمنا قَِليلًا ِإنما ِعند اللَِّه هو خير لَكُم ِإنْ ولَا تشتروا ِبعهِد اللَّ
ما ِعندكُم ينفَد وما ِعند اللَِّه باٍق ولَنجِزين ) 95(كُنتم تعلَمونَ 

من عِملَ ) 96(الَِّذين صبروا أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانوا يعملُونَ 
 ا ِمناِلحةً صباةً طَييح هنِييحفَلَن ِمنؤم وهأُنثَى و ذَكٍَر أَو

فَِإذَا قَرأْت ) 97(ولَنجِزينهم أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانوا يعملُونَ 
ِإنه لَيس لَه ) 98(الْقُرآنَ فَاستِعذْ ِباللَِّه ِمن الشيطَاِن الرِجيِم 

ِإنما ) 99(علَى الَِّذين آمنوا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ سلْطَانٌ 
وِإذَا ) 100(سلْطَانه علَى الَِّذين يتولَّونه والَِّذين هم ِبِه مشِركُونَ 

تٍر بدلْنا آيةً مكَانَ آيٍة واللَّه أَعلَم ِبما ينزلُ قَالُوا ِإنما أَنت مفْ
قُلْ نزلَه روح الْقُدِس ِمن ربك ) 101(بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 

 ِلِمنيسى ِللْمرشبى ودهوا ونآم الَِّذين تثَبِلي ق102(ِبالْح(  
 edinenlere  علَى الَِّذينOnun hakimiyeti  سلْطَانُهancak ِإنَّما

نَهلَّوتَوي onu dostو  ve مه الَِّذين onuِبِه  O’na شِْركُونم ortak 
koşanlaradır 

100) Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu 
O’na ortak koşanlaradır. 

و Veِإذَا  zamanلْنَادب  biz başka getirdiğimizًةآي  bir âyetinكَانم  
yerineٍةآي  bir âyetiاللَّهو  Allahلَمَأع  çok iyi bilirاِبم  neyiُلنَزي  

indireceğiniقَالُوا  dedilerاِإنَّم  ancakََأنْت  Senفْتٍَرم  bir iftiracısın 
 bilmezler  لَا يعلَمونonların çoğu  َأكْثَرهمHayır بْل

101) Ve biz bir âyetin yerine başka bir âyeti getirdiğimiz 
zaman -ki Allah, neyi indireceğini çok iyi bilir- "Sen ancak 
bir iftiracısın" dediler. Hayır; onların çoğu bilmezler. 

  ِمن ربكMukaddes  الْقُدِسRûh  روحOnu indirdi  نَزلَهDe ki قُْل
Rabbinِّقِبالْح  katından hak olarakَتثَبِلي  sebat vermek الَِّذين 

 بشْرى ve  وdoğru yola iletmek  وهدىiman edenlere آمنُوا
onlara müjde vermek içinِلِمينسِللْم  müslümanları 

102) De ki: Onu, Mukaddes Rûh (Cebrail), iman edenlere 
sebat vermek, müslümanları doğru yola iletmek ve onlara 
müjde vermek için, Rabbinin katından hak olarak indirdi. 
Ruhulkudüs, kelime olarak : Üzerinde en küçük bir leke bulunmayan, 
arınmış tertemiz, takdîse lâyık ruh demektir. İsim olarak : Melek Cebrail 
hakkında kullanılır. Cebrail (a.s) büyük bir enerji ve hayat kaynağı olduğu 
ve meleklerin en büyüğü bulunduğu için kendisine bu isim verilmiştir. 
Böylece o çok arınmış, tertemiz kutsal ruh, Kur'ân'ı beşer hayatının 
gerçek yanıyla tam uyum halinde, insan ruhunun ihtiyaç duyduğu manevî 
gıdaların en ölçülü ve yararlı düzeyinde, doğruluğun en üst noktasında 
Rabbından alıp son peygamber Hz. Muhammed'e (a.s) indirmiştir. İnsan 
düşüncesi ve sözü ona karıştınlmamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veلَا تَتَِّخذُوا  edinmeyinانَكُممَأي  yeminleriniziخَلًاد  fesada 
araçنَكُميب  aranızdaَّفَتَِزل  aksi halde kayar daمقَد  ayağınızدعب  

etmişkenاوِتهثُب  sebatَتذُوقُوا و tadarsınızوءالس  kötülüğüاِبم  
sebebiyleتُمددص  alıkoymanızِبيِلس نع  yolundanاللَِّه  Allah 

لَكُمو Sizin içinذَابع  bir azap vardırِظيمع  büyük 
94) Ve yeminlerinizi aranızda fesada araç edinmeyin, aksi 
halde (İslâm'da) sebat etmişken ayağınız kayar da Allah 
yolundan alıkoymanız sebebiyle kötülüğü tadarsınız. Sizin 
için (ahirette de) büyük bir azap vardır. 

و Veوالَا تَشْتَر  değişmeyinِدهِبع  ahdiniاللَِّه  Allah'ınنًاثَم  
karşılığaقَِليلًا  az birاِإنَّم  şüphesizِعنْد  katında اللَِّه Allahوه  

olanرخَي  daha hayırlıdırلَكُم  sizin içinِإن  Şayetكُنتُم  kimseler 
isenizونلَمتَع  bilen 

95) Ve Allah'ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin! Şayet 
bilen kimseler iseniz, şüphesiz Allah katında olan sizin için 
daha hayırlıdır. 

كُما ِعنْدم Sizin yanınızdakiنفَدي  tükenirا ِعنْدمو  katındakiler ise 
  الَِّذين صبرواElbette vereceğiz  ولَنَجِزينbâkidir  باٍقAllah اللَِّه

sabırlı davrananlaraمهرَأج  mükâfatlarınıِنسِبَأح  en güzeliyle 
 yapmakta  يعملُونolduklarının ما كَانُوا

96) Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katındakiler ise bâkidir. 
Elbette sabırlı davrananlara yapmakta olduklarının en 
güzeliyle mükâfatlarını vereceğiz. 

نم kimِمَلع  amel işlerseااِلحص  iyiذَكٍَر ِمن  Erkekَأو  veyaُأنثَى  
kadınوهو  olarakْؤِمنم  müminنَّهِييفَلَنُح  onu mutlaka yaşatırız 
 elbette لَنَجِزينَّهمVe   وgüzel  طَيبةbir hayat ileً حياةً

mükâfatlarınıمهرَأج  veririzِنسِبَأح  en güzeli ileا كَانُوام  
olduklarınınلُونمعي  yapmakta 

97) Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, 
onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, 
elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz. 

  ِباللَِّهsığın  فَاستَِعذKur'anْ  الْقُرآنokuduğun  قَرْأتzamanَ فَِإذَا
Allah'aَّالش طَاِن ِمني şeytandanِجيِمالر  o kovulmuş 

98) Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a 
sığın! 
(*)Kur'an'ın rehberliğinden yararlanabilmek için âyette "kovulmuş 
şeytan"ın vesveselerine karşı Allah Teâlâ'ya sığınmamız öğütlenmekte; 
böylece dolaylı olarak zihin ve kalbimizi kötü duygu ve düşüncelerden 
uzaklaştırıp Kur'an'ın ışığına açmamız gerektiğine işaret edilmektedir. Bu 
öğüt dolayısıyla müslümanların Kur'an okumaya başlarken "besmele"den 
önce "eûzü" çekmeleri gerekli olmuştur. 

ِإنَّه Gerçek şu kiسلَي  yokturلَه  onunلْطَانس  bir hakimiyeti 
 yalnız  ربِهمüzerinde  وعلَىİman edip de علَى الَِّذين آمنُوا

Rablerineكَّلُونتَوي  tevekkül edenler 
99) Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rablerine tevekkül 
edenler üzerinde onun (şeytanın) bir hakimiyeti yoktur. 
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نم Kimكَفَر  inkâr ederseِباللَِّه  Allah'ıِدعب ِمن  sonraاِنِهِإيم  iman 
ettiktenِإلَّا  başka ُأكِْره نم zorlananهقَلْبو  kalbiِئنطْمم  dolu 

olduğu haldeاِنِبالِْإيم  iman ileلَِكنو  fakatنم  kimحشَر  açarsa 
 gazabı  غَضبbunlaradır  فَعلَيِهمkalbini  صدراkâfirliğe ِبالْكُفِْر
  عِظيمbir azap vardır ذَاب عonlar için  ولَهمişte Allah'ın ِمن اللَِّه
büyük 

106) Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkâr ederse -kalbi 
iman ile dolu olduğu halde (inkâra) zorlanan başka- fakat 
kim kalbini kâfirliğe açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır; 
onlar için büyük bir azap vardır. 
Peygamberimiz (a.s.) Medine'ye hicret etmek istedikleri zaman Bilâl, 
Habbab ve Ammar b. Yasir'e eziyet ettiler." Ammar işkenceden kendini 
korumak için onların hoşuna gidecek bir söz söyledi. Peygamberimiz 
(a.s.)'e müracaat edip durumu anlatınca Efendimiz (a.s.): 
-Bu sözü söylerken kalbin nasıldı? Söylediğin sözden kalbin razı mıydı? 
Ammar: 
-Hayır, dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak: "Kalbi imanla huzur bulduğu 
halde inkâra zorlanan kimse müstesna..." ayetini indirdi.349 

ذَِلك Buمِبَأنَّه  onların ötürüdürوبتَحا اس tercih etmelerinden 
 kuşkusuz َأنve   وahirete  علَى الْآِخرِةdünya  الدنْياhayatını الْحياةَ
اللَّه Allah'ınِديهلَا ي  hidayete erdirmemesindenمالْقَو  

topluluğunuالْكَاِفِرين  kâfirler 
107) Bu (azap), onların dünya hayatını ahirete tercih 
etmelerinden ve kuşkusuz Allah'ın kâfirler topluluğunu 
hidayete erdirmemesinden ötürüdür. 

لَِئكُأو İşte onlarالَِّذين  kimselerdirعطَب  mühürlediğiاللَّه  
Allah'ınلَى قُلُوِبِهمع  kalpleriniِعِهممسو  kulaklarınıو  ve اِرِهمصَأب 

gözlerini و Ve لَِئكُأو onlarمه  kendileridirالْغَاِفلُون  gafillerin 
108) İşte onlar Allah'ın, kalplerini, kulaklarını ve gözlerini 
mühürlediği kimselerdir. Ve onlar gafillerin kendileridir. 

مرلَا ج ta kendileridirمَأنَّه  Hiç şüphesiz onlarِة ِفي الْآِخر 
ahiretteمه  uğrayanlarınونالْخَاِسر  ziyana 

109) Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların ta 
kendileridir. 

ثُم Sonraِإن  şüphesizكبر  Rabbinِللَِّذين  yardımcısıdırواراجه  
hicret edipِدعب ِمن  sonraا فُِتنُوام  eziyet edildiktenثُم  ardından 

daواداهج  cihad edenlerinواربصو  sabrederekِإن  elbetteكبر  
Rabbinاِدهعب ِمن  Bütün bunlardan sonraلَغَفُور  çok 

bağışlayanِحيمر  pek esirgeyendir 
110) Sonra şüphesiz Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret 
edip, ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısıdır. 
Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayan, pek 
esirgeyendir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, ölüm tehdidi altında kalan bir mü'minin -kalbi imân 
ile yatışmış bulunduğu halde- diliyle küfre delâlet eden bir söz 
söylemesinde bir sakınca olmadığı açıklandı. Ancak hiçbir zorlama söz 
konusu değilken inandıktan sonra küfre dönenlerin ilâhî gazaba 
çarpılacakları hatırlatılıyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ ِإنما يعلِّمه بشر ِلسانُ الَِّذي يلِْحدونَ 
 ِبنيم ِبيرانٌ عذَا ِلسهو ِميجِه أَعلَا ) 103(ِإلَي ِإنَّ الَِّذين

 ِديِهمهاِت اللَِّه لَا يونَ ِبآيِمنؤي أَِليم ذَابع ملَهو 104(اللَّه (
 مه لَِئكأُواِت اللَِّه وونَ ِبآيِمنؤلَا ي الَِّذين ِري الْكَِذبفْتا يمِإن

من كَفَر ِباللَِّه ِمن بعِد ِإمياِنِه ِإلَّا من أُكِْره ) 105(الْكَاِذبونَ 
ِكن من شرح ِبالْكُفِْر صدرا فَعلَيِهم وقَلْبه مطْمِئن ِبالِْإمياِن ولَ

 ِظيمع ذَابع ملَهاللَِّه و ِمن ب106(غَض ( مهِبأَن ذَِلك
 مِدي الْقَوهلَا ي أَنَّ اللَّهِة ولَى الْآِخرا عيناةَ الديوا الْحبحتاس

 107(الْكَاِفِرين (عطَب الَِّذين لَِئكأُو ِعِهممسو لَى قُلُوِبِهمع اللَّه 
لَا جرم أَنهم ِفي ) 108(وأَبصاِرِهم وأُولَِئك هم الْغاِفلُونَ 

ثُم ِإنَّ ربك ِللَِّذين هاجروا ِمن ) 109(الْآِخرِة هم الْخاِسرونَ 
وا ِإنَّ رربصوا وداهج وا ثُما فُِتنِد معب فُورا لَغِدهعب ِمن كب

 ِحيم110(ر(  
و Ve لَقَد şüphesizلَمنَع  biz biliyoruzمَأنَّه  onlarınقُولُوني  

dedikleriniاِإنَّم  ancakهلِّمعي  Ona öğretiyorشَرب  bir insanانِلس  
diliونلِْحدالَِّذي ي  nisbet ettikleri şahsınِهِإلَي  Kendisineِميجَأع  

yabancıdırذَاهو  Halbuki buانِلس  lisanıdırِبيرع  bir Arapça 
ِبينم apaçık 

103) Ve şüphesiz biz onların: "Ona ancak bir insan 
öğretiyor" dediklerini biliyoruz. Kendisine nisbet ettikleri 
şahsın dili yabancıdır. Halbuki bu (Kur'an) apaçık bir 
Arapça lisanıdır. 
İbni Ebî Hatim, Husayn tarikiyle Abdullah b. Müslim el-Hadramî'den 
naklediyor: Bizim iki kölemiz vardı. Birisine Yesar diğerine Cebr 
deniyordu. Bunlar Sicilyalı (Hıristiyan) idiler. Her ikisi de kendi kitaplarını 
okuyorlar, bu kitapların ilmini biliyorlardı. Rasulullah (a.s.) da bunlara 
uğrar. Onların okuduklarını dinlerdi. Bunun üzerine müşrikler: 
Muhammed (a.s.) bunlardan ilim öğreniyor, dediler. Bu sebeple bu ayet 
indi.387 

ِإن kuşkusuzالَِّذين  yok muْؤِمنُولَا ي ن inanmayanlarاِتِبآي  
âyetlerineاللَِّه  Allah'ınِديِهمهلَا ي  onları doğru yola iletmezاللَّه  

Allahو  ve ملَه onlar için ذَابع bir azap vardırَأِليم  elem verici 
104) Allah'ın âyetlerine inanmayanlar yok mu, kuşkusuz 
Allah onları doğru yola iletmez ve onlar için elem verici bir 
azap vardır. 

  الَِّذين لَا يْؤِمنُونyalan  الْكَِذبuydurur  يفْتَِريancak ِإنَّما
inanmayanlarاِتِبآي  âyetlerineاللَِّه  Allah'ınلَِئكُأوو  İşte مه 

onlarونالْكَاِذب  yalancıların kendileridir 
105) Allah'ın âyetlerine inanmayanlar, ancak yalan uydurur. 
İşte onlar, yalancıların kendileridir. 
(*)Yukarıdaki âyetler Kur'ân'da meydana gelen nesih olayı konu edildi. 
Bir âyetin hükmünün diğer bir âyetle değiştirilmesi üzerinde dikkatle 
durmamız ilham edilerek ana fikir verildi. Sonra da Kur'ân'ın Ruhulkudüs 
aracılığıyla Hz. Muhammed (a.s.)'a  indirildiği belirtilerek bir insanın 
böyle bir kitap yazmasının ve ona benzer söz meydana getirmesinin 
imkânsızlığına işaret edilerek ilâhî kudretin her alanda erişilmez olduğu 
anlatıldı. 
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ٍس ما يوم تأِْتي كُلُّ نفٍْس تجاِدلُ عن نفِْسها وتوفَّى كُلُّ نفْ
وضرب اللَّه مثَلًا قَريةً كَانت ) 111(عِملَت وهم لَا يظْلَمونَ 

آِمنةً مطْمِئنةً يأِْتيها ِرزقُها رغَدا ِمن كُلِّ مكَاٍن فَكَفَرت ِبأَنعِم 
نصوا يا كَانِف ِبموالْخوِع والْج اسِلب ا اللَّهونَ اللَِّه فَأَذَاقَهع

)112 ( ذَابالْع مذَهفَأَخ وهفَكَذَّب مهولٌ ِمنسر ماَءهج لَقَدو
فَكُلُوا ِمما رزقَكُم اللَّه حلَالًا طَيبا ) 113(وهم ظَاِلمونَ 

ِإنما حرم ) 114(واشكُروا ِنعمةَ اللَِّه ِإنْ كُنتم ِإياه تعبدونَ 
لَيع نِر اللَِّه ِبِه فَميا أُِهلَّ ِلغمِزيِر والِْخن ملَحو مالدةَ وتيالْم كُم

 ِحيمر غَفُور اٍد فَِإنَّ اللَّهلَا عاٍغ وب رغَي طُرقُولُوا ) 115(اضلَا تو
فْتِلت امرذَا حهلَالٌ وذَا حه الْكَِذب كُمتأَلِْسن ِصفا توا ِلمر

علَى اللَِّه الْكَِذب ِإنَّ الَِّذين يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذب لَا 
وعلَى ) 117(متاع قَِليلٌ ولَهم عذَاب أَِليم ) 116(يفِْلحونَ 

 ماهنا ظَلَمملُ وقَب ِمن كلَيا عنصا قَصا منمروا حاده الَِّذين
كَان لَِكنونَ وظِْلمي مه118(وا أَنفُس(  

و Veلَا تَقُولُوا  demeyinُا تَِصفِلم  dayanarakَألِْسنَتُكُم  dillerinizin 
الْكَِذب uydurduğu yalanaذَاه  Buلَاٌلح  helâldirذَاهو  şu daامرح  

haramdırواِلتَفْتَر  çünkü uydurmuş oluyorsunuzلَىع  karşıاللَِّه  
Allah'aالْكَِذب  yalanِإن  Kuşkusuzونفْتَري الَِّذين  uyduranlarلَىع  

karşıاللَِّه  Allah'aالْكَِذب  yalanونفِْلحلَا ي  kurtuluşa eremezler 
116) Ve dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak "Bu 
helâldir, şu da haramdır" demeyin, çünkü Allah'a karşı 
yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan 
uyduranlar kurtuluşa eremezler. 
(*)Allah'ın hükümlerini önemsemeyip de haram ve helâl konusunu hafife 
alarak, aslında kendi keyfi arzularıyla uluorta hükümler koyup bunları 
Allah'ın hükümleriymiş gibi göstermeye kalkışmak, "az bir faydalanma" 
yani önemsiz dünya menfaatleri uğruna "Allah üzerine yalan uydurmak", 
insanı ebedi kurtuluştan mahrum bırakacak ve "elemli bir azab"a 
götürecek ölçüde ağır bir suçtur. 

تَاعم bir menfaattirقَِليٌل  Pek azو ملَه Halbuki onlar içinذَابع  
bir azap vardırَأِليم  elem verici 

117) Pek az bir menfaattir. Halbuki onlar için elem verici bir 
azap vardır. 

و Veلَى الَِّذينع  olanlara daوااده  yahudiنَامرح  haram 
kılmıştıkنَاصا قَصم  anlattıklarımızıَلع كي sanaُلقَب ِمن  daha 

önceمنَاها ظَلَممو  Biz onlara zulmetmedikلَِكنو  fakat كَانُوا 
مهَأنفُس onlar kendilerineونظِْلمي  haksızlık ediyorlardı 

118) Ve sana anlattıklarımızı, daha önce, yahudi olanlara da 
haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik, fakat, onlar 
kendilerine haksızlık ediyorlardı. 
(*)En'âm sûresinin 146. âyetinde şöyle sıralanmaktadır: "Yahudilere 
mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında 
yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe kansan yağlar hariç olmak 
üzere, sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. 
 
 
 
 
 
 
 
 

موي O günتَْأِتي  gelipُّكُل  herنَفٍْس  nefisاِدُلتُج  kurtarmak için 
uğraşırانَفِْسه نع  kendi canınıو  ve فَّىتُو karşılığı eksiksiz 
ödenirُّكُل  herنَفٍْس  nefseِْملَتا عم  yaptığınınمهو  onlara لَا 
ونظْلَمي asla zulmedilmez 

111) O gün, her nefis gelip kendi canını kurtarmak için 
uğraşır ve her nefse yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir, 
onlara asla zulmedilmez. 

و Veبرض  verdiاللَّه  Allahثَلًام  örnekًةيقَر  bir ülkeyiْكَانَت  Bu 
idiًآِمنَة  güvenliِئطْمنَّةً م huzurluاْأِتيهي  gelirdiاقُهِرز  ona rızkı 

 Sonra onlar  فَكَفَرتyerdenْ مكَاٍن her ِمن كُلِّ bol bol رغَدا
nankörlük ettilerِمِبَأنْع  nimetlerine karşıاللَِّه  Allah'ınافََأذَاقَه  

onlara tattırdıاللَّه  Allah daاسِلب  sıkıntısınıْوِع الج açlıkو  ve 
 yaptıklarından  يصنَعونötürü  ِبما كَانُواkorku الْخَوِف

112) Ve Allah, bir ülkeyi örnek verdi: Bu güvenli, huzurlu 
idi; ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ın 
nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara, 
yaptıklarından ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı. 

لَقَدو Andolsun kiمهاءج  onlara geldi deوٌلسر  peygamber 
مِمنْه kendilerindenوفَكَذَّب  yalanladılarه  onuمفََأخَذَه  onları 

yakalayıverdi ذَابالْع azapمهو  Onlarونظَاِلم  zulmederlerken 
113) Andolsun ki, onlara kendilerinden peygamber geldi de 
onu yalanladılar. Onlar zulmederlerken azap onları 
yakalayıverdi. 
11-12-13-Bu âyetler, her şeylerini Allah yoluna adayıp hicret eden 
mü'minlerin kadri yüceltildi. Nankör Mekkeli'ierin ilâhî nimetlere karşı 
kayıtsız ve ilgisiz kalmaları kınanarak, o yüzden kendilerine iki ayrı azabın 
dokunduğu konu edildi. Sonra da Medineli'Iere o kasaba halkının tutumu 
misal verilerek çok dikkatli olmaları istenildi.  

 Allah'ın  اللَّهsize rızıktan زقَكُم رverdiği  ِمماArtık yiyin فَكُلُوا
 onun  ِنعمةşükredinَ اشْكُروا ve  وtemiz olarak  طَيباhelâl حلَالًا

nimetineاللَِّه  Allah'aِإن  eğerكُنْتُم  ediyorsanızاهِإي  yalnız 
وندبتَع ibadet 

114) Artık, Allah'ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz 
olarak yiyin, eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, onun 
nimetine şükredin. 

  والدمölü hayvanı  الْميتَةSizeَ  علَيكُمharam kıldı  حرمsadece ِإنَّما
kanıملَحو  etiniالِْخنِْزيِر  domuzو  ve َّا ُأِهلم adına kesilen 

hayvanıَِر ِلغي başkasıاللَِّه  Allah'tanِبِه  adınaنفَم  Kimطُراض  
mecbur kalırsaاٍغب رغَي  saldırmaksızınاٍدلَا عو  sınırı da 

aşmadanفَِإن  Çünküاللَّه  Allahغَفُور  çok bağışlayanِحيمر  pek 
esirgeyendir 

115) Size, sadece ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve 
Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Kim 
mecbur kalırsa saldırmaksızın, sınırı da aşmadan. Çünkü 
Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir. 
(*)Yukarıda geçen âyetler, Medineli'lere misal verilerek, ilâhî nîmetlerin 
kıymetini bilip şükrünü yerine getirmeleri öğütlenirken, aynı tavsiyenin 
bütün mü'minlere yapıldığına işaret edildi. Sonra da helâl ve haram kılma 
yetkisinin Allah'a ait olduğuna atıf yapılarak dört önemli şeyin haram 
kılındığına dikkatler çekildi. 
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ثُم Sonraنَايحَأو  vahyettikكِإلَي  sanaاتَِّبع َأن  uyَِملَّة  dinineاِهيمرِإب  
İbrahim’inِنيفًاح  Hanif olanا كَانمو  O değildiشِْرِكينالْم ِمن  

müşriklerden 
123) Sonra sana vahyettik: “Hanif olan İbrahim’in dinine 
uy. O, müşriklerden değildi.” 

  علَى الَِّذينCumartesi tatili  السبتkılınmıştıُ  جِعَلancak ِإنَّما
edenlereاخْتَلَفُوا  ihtilaf ِفيِه ondaِإنو  muhakkakكبر  Rabbin 

كُمحلَي hüküm verecektirمنَهيب  aralarındaموي  günüِةامالِْقي  
Kıyametاِفيم  hakkındaكَانُوا ِفيِه  düştükleri şeyخْتَِلفُوني  ihtilafa 

124) Cumartesi tatili, ancak onda ihtilaf edenlere (farz) 
kılınmıştı. Kıyamet günü Rabbin, muhakkak onların ihtilafa 
düştükleri şey hakkında aralarında hüküm verecektir. 

عاد Sen çağırِبيِلِإلَى س  yolunaكبر  Rabbininِةِبالِْحكْم  hikmetو  
ve ِعظَِةوالْم öğütleنَِةسالْح  güzelو  ve ماِدلْهج mücadele et ِبالَِّتي 

şekildeِهي  onlarlaنسَأح  en güzelِإن  Kuşkusuzكبر  Rabbin 
لَمَأع وه en iyi bilendirنِبم  kimseleriَّلض  sapanِبيِلِهس نع  

kendi yolundanو  ve وه Oلَمَأع  çok iyi bilirتَِدينهِبالْم  hidayete 
erenleri de 

125) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve 
onlarla en güzel şekilde mücadele et! Kuşkusuz Rabbin, 
kendi yolundan sapan kimseleri en iyi bilendir ve O, 
hidayete erenleri de çok iyi bilir. 

و Ve ِإن eğerتُماقَبع  ceza vereceksenizوااِقبفَع  ceza verinِبِمثِْل  
misliyleِبِه تُموِقبا عم  size yapılan işkenceninتُمربص لَِئنو  Ama 

sabredersenizولَه  elbette oرخَي  daha hayırlıdırاِبِرينِللص  
sabredenler için 

126) Ve eğer ceza verecekseniz, size yapılan işkencenin 
misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o, 
sabredenler için daha hayırlıdır. 

و Veِبراص  sabretكربا صمو  Senin sabrın daِإلَّا  ancakِباللَِّه  
Allah'tandır نزلَا تَحو  kederlenmeِهملَيع  Onlardan dolayı لَاو 

تَك duymaٍقيِفي ض  kaygıاِمم  kurmaktaونكُرمي  oldukları 
tuzaktan 

127) Ve sabret! Senin sabrın da ancak Allah'tandır. 
Onlardan dolayı kederlenme; kurmakta oldukları tuzaktan 
kaygı duyma! 

ِإن Çünküاللَّه  Allahعم  beraberdirااتَّقَو الَِّذين  sakınanlarو  ve 
مه الَِّذين edenlerleِسنُونحم  ihsan 

128) Çünkü Allah, sakınanlar ve ihsan edenlerle beraberdir. 
(*)Sabrın, kulun Allah ile kurduğu şuur, tefekkür, duygu ve eylem 
ilişkisine bağlanması hem bu erdemin dinamiğine hem de yüksekliğine 
İnce bir işarettir. Hz. Peygamber'in, davetini hikmetle ve güzel öğütlerle 
sürdürmesine, gerektiğinde tartışmalarını da en güzel üslûpla yapmasına, 
baskı ve eziyetlere karşı sabırlı ve hoşgörülü bir tavır izlemesine ve bunu 
bir erdem saymasına rağmen düşmanları yine de onu derinden üzecek 
davranışta bulunuyor; aleyhinde tuzaklar kuruyorlardı. Sûrenin son 
âyetinde yüce Allah'ın, takva sahiplerinin, yani rabbine derinden saygı 
duyup her türlü tutum ve davranışlarında O'na karşı sorumlu olduğu 
bilincini daima canlı tutanların ve güzel işler yapanların, yaptıklarını da 
güzel yapanların yanında olduğu müjdesini vermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بِإنَّ ر ثُم ِد ذَِلكعب وا ِمنابت الٍَة ثُمهوَء ِبجِملُوا السع ِللَِّذين ك
 ِحيمر فُورا لَغِدهعب ِمن كبوا ِإنَّ رلَحأَص119(و ( اِهيمرِإنَّ ِإب

 ِرِكنيشالْم ِمن كُني لَمِنيفًا وا ِللَِّه حةً قَاِنتا ) 120(كَانَ أُماِكرش
وآتيناه ِفي ) 121(نعِمِه اجتباه وهداه ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم ِلأَ

 اِلِحنيالص ِة لَِمنِفي الْآِخر هِإنةً ونسا حينا ) 122(الدنيحأَو ثُم
 ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنمِنيفًا وح اِهيمرِملَّةَ ِإب ِبعأَنْ ات كِإلَي

)123 ( كبِإنَّ رلَفُوا ِفيِه وتاخ لَى الَِّذينع تبِعلَ السا جمِإن
ادع ) 124(لَيحكُم بينهم يوم الِْقيامِة ِفيما كَانوا ِفيِه يختِلفُونَ 

ي ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّت
 لَمأَع وهِبيِلِه وس نلَّ عض نِبم لَمأَع وه كبِإنَّ ر نسأَح ِهي

 ِدينته125(ِبالْم ( لَِئنِبِه و متوِقبا عوا ِبِمثِْل ماِقبفَع متاقَبِإنْ عو
 اِبِرينِللص ريخ ولَه متربِإلَّ) 126(ص كربا صمو ِبراصا ِباللَِّه و

ِإنَّ ) 127(ولَا تحزنْ علَيِهم ولَا تك ِفي ضيٍق ِمما يمكُرونَ 
  )128(اللَّه مع الَِّذين اتقَوا والَِّذين هم محِسنونَ 

ثُم Sonraِإن  şüphesizكبر  Rabbinِملُواع ِللَِّذين  yapanوءالس  
kötülükالٍَةهِبج  cahillik sebebiyleثُم  sonra daواتَاب  tevbe edip 
 durumunu düzeltenleri  وَأصلَحواbunun  ذَِلكardından ِمن بعِد

ِإن Kuşkusuzكبر  Rabbinاِدهعب ِمن  onların sonraلَغَفُور  çok 
bağışlayanِحيمر  pek esirgeyendir 

119) Sonra şüphesiz Rabbin, cahillik sebebiyle kötülük 
yapan, sonra da bunun ardından tevbe edip durumunu 
düzeltenleri. Kuşkusuz Rabbin onların (yaptıklarına karşı) 
sonra çok bağışlayan, pek esirgeyendir. 

ِإن Gerçektenاِهيمرِإب  İbrahimًةُأم كَان  bir ümmettiقَاِنتًا  
itaatkârdıِللَِّه  Allah’aِنيفًاح  Haniftiو  veكُني لَم değildi ِمن 
شِْرِكينالْم müşriklerden de 

120) Gerçekten İbrahim bir ümmetti. Allah’a itaatkârdı. 
Hanifti ve müşriklerden de değildi.  

 Onu seçti اه اجتَبO’nun nimetlerine  ِلَأنْعِمِهşükrediciydi شَاِكرا
و ve اهده iletti اٍطِإلَى ِصر bir yolaتَِقيٍمسم  doğru 

121) O’nun nimetlerine şükrediciydi. Onu seçti ve doğru bir 
yola iletti.   

و Ve نَاهآتَي biz ona verdikانْيِفي الد  dünyadaًنَةسح  bir güzellik 
ِإنَّهو Şüphesiz oِْة ِفي الآِخر ahirette deاِلِحينالص لَِمن  elbette 

salihlerdendir 
122) Ve biz ona dünyada bir güzellik verdik. Şüphesiz o, 
ahirette de elbette salihlerdendir. 
Bu âyetler, Yahudilerin İslâm'a karşı hasmane tutumları kınanıyor. 
İbrahim Peygamber'! sevdiklerini iddia ettikleri halde Onun Hanîf dinine 
uymadıkları konu ediliyor. Sonra da İbrahim Peygamber'in bazı özellikleri 
üzerinde durularak, neden Hz. Peygamber'in (a.s.) onun dinine 
uyduğunun sebep ve hikmeti açıklanıyor. 
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 )17(سورة اإلسراء 
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم

سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيلًا ِمن الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى 
 وه ها ِإناِتنآي ِمن هِريِلن لَهوا حكْنارى الَِّذي بِجِد الْأَقْصسالْم

ِميعالس ِصريِني ) 1( الْبى ِلبده اهلْنعجو ابى الِْكتوسا منيآتو
 ذُريةَ من حملْنا مع 2(ِإسراِئيلَ أَلَّا تتِخذُوا ِمن دوِني وِكيلًا 

وقَضينا ِإلَى بِني إسراِئيلَ ِفي ) 3(نوٍح ِإنه كَانَ عبدا شكُورا 
اِب لَتا الِْكتا كَِبريلُوع لُنعلَتِن ويترِض منَّ ِفي الْأَرفَِإذَا ) 4(فِْسد

جاَء وعد أُولَاهما بعثْنا علَيكُم ِعبادا لَنا أُوِلي بأٍْس شِديٍد 
ثُم رددنا لَكُم ) 5(فَجاسوا ِخلَالَ الدياِر وكَانَ وعدا مفْعولًا 

 علَيِهم وأَمددناكُم ِبأَمواٍل وبِنني وجعلْناكُم أَكْثَر نِفريا الْكَرةَ
ِإنْ أَحسنتم أَحسنتم ِلأَنفُِسكُم وِإنْ أَسأْتم فَلَها فَِإذَا جاَء ) 6(

وعد الْآِخرِة ِليسوُءوا وجوهكُم وِليدخلُوا الْمسِجد كَما 
لُوهخا دِبريتا تلَوا عوا مربتِليٍة ورلَ م7( أَو(  

5) Bunlardan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü 
kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar, evlerin arasında 
dolaşarak (sizi) aradılar. Bu, yerine getirilmiş bir vaad idi. 

ثُم Sonraنَاددر  verdikلَكُم  sizeَةالْكَر  tekrarِهملَيع  onlara karşı 
نَاكُمددَأمو gücünüzü arttırdıkاٍلوِبَأم  servetو  ve ِنينب oğullarla 
لْنَاكُمعجو çoğalttıkَأكْثَر  daha daانَِفير  sayınızı 

6) Sonra onlara karşı size tekrar (galibiyet ve zafer) verdik; 
servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık; sayınızı daha da 
çoğalttık. 

ِإن Eğerنتُمسَأح  iyilik edersenizنتُمسَأح  etmişِلَأنفُِسكُم  kendinize 
ِإنو şayetْأتُمَأس  kötülük edersenizافَلَه  yine kendinize etmiş 

olursunuzفَِإذَا  Artık zamanıاءج  gelinceدعو  cezalandırma 
  وِليدخُلُواyüzünüzü وجوهكُمkara etsinler   ِليسوءواdiğer الْآِخرِة

girsinlerِجدسالْم  yine Mescid'eاكَم  gibiخَلُوهد  girdikleriٍةرَل مَأو  
daha önceو  ve وارتَبِلي ellerine geçirdikleriا م her şeyiالَوع  
büsbütünاتَتِْبير  tahrip etsinler 

7) Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, şayet kötülük 
ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer 
cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha 
önce girdikleri gibi yine Mescid'e girsinler ve ellerine 
geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler. 
2-3-4-5-6-7. Ey İsrâiloğullan! Eğer iyi amel işlerseniz, bu ameliniz sizin 
içindir. Faydası size aittir. Allah onlardan hiçbir şekilde yararlanmaz. Eğer 
kötü amel işlerseniz, o da aleyhinizedir. Allah, onlardan hiçbir şekilde 
zarar görmez. Onun, kullarına ihtiyacı yoktur. O'na, ne itaat fayda sağlar, 
ne de masiyet zarar verir. Yahya (a.s)'yı öldürmek ve Allah'ın haram kıldığı 
şeyleri yaparak fesat çıkarma zamanınız geldiğinde, tekrar üzerinize 
düşmanlarınızı gönderdik ki, size hakaret etsinler ve sizi zelil kılmak ve 
ezmek suretiyle, kötülük ve eziyetlerin izlerini yüzlerinizde görünür hale 
getirsinler. Beyt-i Makdis'e girip ilk defa onu harap ettikleri gibi yine harap 
etsinler, Üstün geldikleri her şeyi helak edip yok etsinler. Yüce Allah 
onlara, bu sefer İran ateşperestlerini musallat etti. Ateşperestler onları 
yeryüzünde sürgün ettiler, öldürdüler, yurtlarını da harap ettiler 
 
 
 
 
 
 

17 İSRA SURESİ  
Kur'an-ı Kerîm'in 17. sûresi. İlk ayetinde Peygamberimizin 
Miracından bahsedildiği için "gece yürütmek" anlamına 
gelen "İsra" adını almıştır. Bu sureye "Subhân" ve "Benû 
İsrail" sûresi de denilmiştir. Ayetlerinin sayısı, Kûfelilere 
göre 111, diğerlerine göre 110'dur. 26, 32, 33 ve 57. 
ayetlerle 73-80 arası ayetler. Medine'de, diğerleri Mekke'de 
inmiştir. Kelime sayısı 1563, harf sayısı ise 6460'dır. Ayet 
sonlarına ahenk veren fasılaları "elif" ve "râ" harfleridir. 

 Rahim يم الرِحRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

انحبسnoksan sıfatlardan münezzehtirىرالَِّذي َأس götüren 
  الْحراِمMescid-i  ِمن الْمسِجِدBir gece  لَيلًاkulunu ِبعبِدِه

Harâm'danِجِدسِإلَى الْم  Mescid-i ىالَْأقْص Aksâ'yaكْنَاارالَِّذي ب  
mübarek kıldığımızلَهوح  çevresiniهِلنُِري  kendisine bir 

kısmını gösterelim diyeاِتنَاآي ِمن  âyetlerimizdenِإنَّه  
gerçektenوه  Oِميعالس  işitendirِصيرالْب  görendir 

1) Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim 
diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini 
mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren noksan 
sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir. 
Resûlullah (a.s), (İsrâ ve Mi'râc'da) yüksek derecelere, yüce makamlara 
ulaştığında Allah Tealâ ona vahyetti: "Ey Muhammed, seni ne ile 
şereflendireyim?" Hz. Peygamber   (a.s):   "Sana   kul   olmam   nisbetiyle   
(Sana   kul   olma   şerefiyle şereflendir) Rabbim." dedi de bunun üzerine 
Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.388 

و Ve نَاآتَي Biz verdikىوسم  Musa'yaالِْكتَاب  Kitab'ıو  ve لْنَاهعج 
kıldıkىده  bir hidayet rehberiاِئيَلرِني ِإسِلب  İsrailoğullarınaَألَّا  
 vekil وِكيلًا Benden başkasını  ِمن دوِنيedinmeyin تَتَِّخذُوا

2) Ve Biz, Musa'ya Kitab'ı verdik ve İsrailoğullarına: 
"Benden başkasını vekil edinmeyin" diye bir hidayet 
rehberi kıldık. 

  نُوٍحbirlikte  معtaşıdığımız  حملْنَاkimselerin  منnesli ذُريةَ
Nuh ileِإنَّه  Şunu bilin kiكَان  o idiادبع  bir kulاشَكُور  çok 
şükreden 

3) (Ey) Nuh ile birlikte (gemide) taşıdığımız kimselerin 
nesli! Şunu bilin ki o, çok şükreden bir kul idi. 

و Veنَايقَض  biz bildirdikراِئيَلِني إسِإلَى ب  İsrailoğullarına ِفي 
  ِفي الَْأرِضSizler fesat çıkaracaksınız  لَتُفِْسدنKitap'ta الِْكتَاِب

yeryüzündeِنتَيرم  iki defaو  ve لُنلَتَع kapılacaksınız diyeالُوع  
azgınlık derecesindeاكَِبير  bir kibre 

4) Ve biz, Kitap'ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki 
defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre 
kapılacaksınız, diye bildirdik. 

  بعثْنَاBunlardan ilkinin  ُأولَاهماzamanı  وعدgelince جاء فَِإذَا
gönderdikكُملَيع  üzerinizeا لَنَاادِعب  kullarımızıْأٍسُأوِلي ب  

kuvvetliشَِديٍد  güçlüوااسفَج  Bunlar dolaşarak aradılarِخلَاَل  
arasındaاِريالد  evlerinكَانو  Bu idiادعو  bir vaadولًافْعم  yerine 

getirilmiş 
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و Ve لْنَاعج biz yarattıkَلاللَّي  geceyiو  ve الارنَّه gündüzü ِنتَيآي 
birer âyet olarakنَاوحفَم  Nitekim karanlığını َةآي silipِلاللَّي  

geceninلْنَاعجو  getirdik اِرةَ النَّهآي gündüzünًةِصربم  ayrıca 
aydınlığınıتَغُواِلتَب  araştırmanızلًافَض  nimetleriniكُمبر ِمن  

Rabbinizin والَمِلتَعو bilmeniz içinددع  sayıِنينالس  yılların 
ابالِْحسو hesabınıَّكُلو  herٍءشَي  şeyiلْنَاهفَص  İşte bizتَفِْصيلًا  açık 

açık anlattık 
12) Ve biz, geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) olarak 
yarattık. Nitekim, Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, 
ayrıca, yılların sayı ve hesabını bilmeniz için gecenin 
karanlığını silip, aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. 
İşte biz, her şeyi açık açık anlattık. 

و Ve َّكُل herاٍنِإنس  insanınنَاهمَألْز  ameliniهطَاِئر  bağladık ِفي 
 gününde  يومOnun için   لَهçıkarırız  ونُخِْرجboynuna عنُِقِه
  منشُوراönüne konacak يلْقَاهbir kitap   ِكتَاباkıyamet الِْقيامِة

açılmış olarak 
13) Ve her insanın amelini boynuna bağladık. Onun için 
kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir kitap 
çıkarırız. 

  الْيومkendi nefsin  ِبنَفِْسكyeter  كَفَىKitabını  ِكتَابكoku اقْرْأ
Bugünكلَيع  sanaاِسيبح  hesap sorucu olarak 

14) Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi 
nefsin yeter. 

نم Kimىتَداه  hidayet yolunuافَِإنَّم  bunu ancakتَِديهي  seçmiş 
olurِلنَفِْسِه  kendi iyiliği içinنمو  kim deَّلض  kim de 

doğruluktan saparsaافَِإنَّم  olurُِّضلي  sapmışاهلَيع  kendi 
zararınaلَا تَِزرو  yükünü üslenmezٌةاِزرو  Hiçbir günahkâr 

رِوز günahىُأخْر  başkasınınما و değilizكُنَّا  Bizذِِّبينعم  azap 
edecekَثعتَّى نَبح  göndermedikçeولًاسر  bir peygamber 

15) Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği 
için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi 
zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah 
yükünü üslenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe azap 
edecek değiliz. 
Bu ayet-i kerime: "Ey Mekke halkı, Muhammed'e itaat etmeyin. Bu günah 
ise günahınız boynuma olsun," diyen Velîd hakkında nazil olmuştur.350 

و Veِإذَا  zamanنَادَأر  istediğimizِلكنُه َأن  helâk etmekًةيقَر  bir 
ülkeyiنَارَأم  emrederizاِفيهتْرم  elebaşılarına قُوافَفَس şımarmış 
 helâke  الْقَوُلBöylece علَيها müstahak olur فَحقَّ orada ِفيها

 darmadağın ederiz  تَدِميراbiz de orayı فَدمرنَاها
16) Ve bir ülkeyi helâk etmek istediğimiz zaman, orada 
şımarmış elebaşılarına (iyilikleri) emrederiz; Böylece, 
helâke müstahak olur; biz de orayı darmadağın ederiz. 

و Veكَم  niceleriniلَكْنَاَأه  helâk ettikوِنالْقُر ِمن  nesillerden ِمن 
 Rabbin  ِبربكyeterlidir كَفَى ve  وNuh'tan  نُوٍحsonraki بعِد

  بِصيراhaberdar  خَِبيراKullarının ِعباِدِه günahlarından ِبذُنُوِب
gören olarak 

17) Ve Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helâk ettik. 
Kullarının günahlarından haberdar ve gören olarak Rabbin 
yeterlidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منها جلْنعجا وندع متدِإنْ عو كُممحرأَنْ ي كُمبى رسع
ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم ) 8(ِللْكَاِفِرين حِصريا 

نَّ لَهم أَجرا كَِبريا ويبشر الْمؤِمِنني الَِّذين يعملُونَ الصاِلحاِت أَ
) 10( وأَنَّ الَِّذين لَا يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة أَعتدنا لَهم عذَابا أَِليما 9(

) 11(ويدع الِْإنسانُ ِبالشر دعاَءه ِبالْخيِر وكَانَ الِْإنسانُ عجولًا 
ِن فَميتآي ارهالنلَ وا اللَّيلْنعجةَ وا آيلْنعجِل وةَ اللَّيا آينوح

 ِننيالس ددوا علَمعِلتو كُمبر لًا ِمنوا فَضغتبةً ِلتِصرباِر مهالن
وكُلَّ ِإنساٍن ) 12(والِْحساب وكُلَّ شيٍء فَصلْناه تفِْصيلًا 

 ِرجخنِقِه ونِفي ع هطَاِئر اهنمأَلْز لْقَاها يابِة ِكتامالِْقي موي لَه
اقْرأْ ِكتابك كَفَى ِبنفِْسك الْيوم علَيك حِسيبا ) 13(منشورا 

من اهتدى فَِإنما يهتِدي ِلنفِْسِه ومن ضلَّ فَِإنما يِضلُّ ) 14(
مى ورأُخ رةٌ ِوزاِزرو ِزرلَا تا وهلَيثَ ععبى نتح ذِِّبنيعا ما كُن

وِإذَا أَردنا أَنْ نهِلك قَريةً أَمرنا مترِفيها فَفَسقُوا ) 15(رسولًا 
وكَم أَهلَكْنا ِمن ) 16(ِفيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدِمريا 

ِبربك ِبذُنوِب ِعباِدِه خِبريا بِصريا الْقُروِن ِمن بعِد نوٍح وكَفَى 
)17(  

  وِإنsize merhamet eder  َأن يرحمكُمRabbiniz  ربكُمBelki عسى
fakatتُمدع  siz eğer yine dönersenizنَادع  biz de sizi yine 

cezalandırırız لْنَاعجو Biz yaptık نَّمهج cehennemiِْلل كَاِفِرين 
kâfirler içinاِصيرح  hapishane 

8) Belki Rabbiniz size merhamet eder; fakat siz eğer yine 
(fesatçılığa) dönerseniz, biz de sizi yine cezalandırırız. Biz 
cehennemi kâfirler için bir hapishane yaptık. 

ِإن Şüphesiz kiذَاه  buآنالْقُر  Kur'an ِديهي yola ِللَِّتي ِهي iletir 
مَأقْو en doğruشِّربيو  müjdelerْؤِمِنينالْم  müminlereلُونمعي الَِّذين  

davranışlarda bulunanاِتاِلحالص  iyiملَه َأن  kendileri için 
olduğunuارَأج  bir mükâfatاكَِبير  büyük 

9) Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir; iyi 
davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir 
mükâfat olduğunu müjdeler. 

و Veَأن  kuşkusuzالَِّذين  gelinceْؤِمنُونلَا ي  inanmayanlara 
 bir با عذَاonlar için de  لَهمhazırlamışızdır  َأعتَدنَاahirete ِبالْآِخرِة
azapاَأِليم  elemli 

10) Ve kuşkusuz ahirete inanmayanlara gelince, onlar için 
de elemli bir azap hazırlamışızdır. 

و Ve عدي ister انالِْإنس insanِبالشَّر  şerri de هاءعد istediği kadar 
 pek acelecidir ا عجولİnsanً  وكَان الِْإنسانhayrı ِبالْخَيِر

11) Ve insan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek 
acelecidir. 
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 ثُم ِريدن ناُء ِلمشا نا مِفيه ا لَهلْنجاِجلَةَ عالْع ِريدكَانَ ي نم
ومن أَراد ) 18(جعلْنا لَه جهنم يصلَاها مذْموما مدحورا 

هيعكَانَ س لَِئكفَأُو ِمنؤم وها وهيعا سى لَهعسةَ والْآِخر م
كُلا نِمد هؤلَاء وهؤلَاِء ِمن عطَاِء ربك وما كَانَ ) 19(مشكُورا 

انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى ) 20(عطَاُء ربك محظُورا 
لَا تجعلْ مع ) 21(بعٍض ولَلْآِخرةُ أَكْبر درجاٍت وأَكْبر تفِْضيلًا 

وقَضى ربك أَلَّا ) 22(لَها آخر فَتقْعد مذْموما مخذُولًا اللَِّه ِإ
 رالِْكب كدِعن نلُغبا يا ِإمانسِن ِإحياِلدِبالْوو اهوا ِإلَّا ِإيدبعت
مقُلْ لَها ومهرهنلَا تو ا أُفمقُلْ لَها فَلَا تمِكلَاه ا أَومهدا أَح

واخِفض لَهما جناح الذُّلِّ ِمن الرحمِة وقُلْ ) 23(قَولًا كَِرميا 
ربكُم أَعلَم ِبما ِفي ) 24(رب ارحمهما كَما ربياِني صِغريا 

) 25(نفُوِسكُم ِإنْ تكُونوا صاِلِحني فَِإنه كَانَ ِللْأَواِبني غَفُورا 
ا الْقُربى حقَّه والِْمسِكني وابن السِبيِل ولَا تبذِّر تبِذيرا وآِت ذَ

ِإنَّ الْمبذِِّرين كَانوا ِإخوانَ الشياِطِني وكَانَ الشيطَانُ ِلربِه ) 26(
  )27(كَفُورا 

و Ve اخِْفض esirgeyerekاملَه  onlarıنَاحج  kanatِّالذُّل  üzerlerine 
gerِةمحالر ِمن  alçak gönüllülükleو  veقُْل  diyerekبر  

Rabbim dua etامهمحار  şimdi de sen onlara rahmet et  اكَم
 Küçüklüğümde صِغيرا onlar beni nasıl yetiştirmişlerse ربياِني

24) Ve onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine 
kanat ger ve: "Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl 
yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!" 
diyerek dua et. 

كُمبر Rabbinizلَمَأع  çok iyi bilirا ِفي نُفُوِسكُمِبم  sizin 
kalplerinizdekiniِإن  Eğerتَكُونُوا  olursanızاِلِحيص ن siz iyiفَِإنَّه  
şunu bilin ki Oاِبينِللَْأو كَان  tevbeye yönelenleriاغَفُور  

bağışlayıcıdır 
25) Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi 
olursanız, şunu bilin ki O, tevbeye yönelenleri 
bağışlayıcıdır. 

و Veآِت  verى ذَا الْقُرب bir de akrabayaقَّهح  hakkınıِكينالِْمسو  
yoksulaِبيِلالس نابو  yolda kalmışaو  Ve ذِّرلَا تُب saçıp savurma 
 gereksiz yere de تَبِذيرا

26) Ve bir de akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. 
Ve gereksiz yere de saçıp savurma. 

ِإن Kuşkusuzذِِّرينبالْم  saçıp savuranlarكَانُوا  böylesineانِإخْو  
kardeşleridirاِطيِنالشَّي  şeytanlarınكَانو  idiطَانالشَّي  Şeytan ise 

 çok nankör  كَفُوراRabbine karşı ِلربِه
27) Kuşkusuz böylesine saçıp savuranlar şeytanların 
kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankör idi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نم Her kimِريدي كَان  hayatı dilerseَاِجلَةالْع  geçenلْنَاجع  
çarçabukلَه  buاِفيه  onuا نَشَاءم  dilediğimizنِلم  kimseyeنُِريد  

veririzُث م sonra daلْنَاعج  gireceğiلَه  onuنَّمهج  cehenneme 
 kovulmuş olarak  مدحوراkınanmış  مذْموماsokarız يصلَاها

18) Her kim bu çarçabuk geçen hayatı dilerse onu, 
dilediğimiz kimseye veririz, sonra da onu, kınanmış, 
kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. 

و Ve نم kim deادَأر  dilerَةالْآِخر  ahiretiو  ve ىعس çalışırsaالَه  
onaاهيعس  yaraşır bir çaba ileوهو  olarak ْؤِمنم bir mümin 
لَِئكفَُأو işte bunlarınمهيعس كَان  çalışmalarıاشْكُورم  makbuldür 

19) Ve kim de ahireti diler ve bir mü’min olarak ona yaraşır 
bir çaba ile çalışırsa, işte bunların çalışmaları makbuldür. 

 ِمنbunlara da   وهُؤلَاِءonlara da  هُؤلَاءveririz  نُِمدHepsine كُلا
 ihsanı  عطَاءdeğildir  وما كَانRabbinin  ربكihsanından عطَاِء
كبر Rabbininاظُورحم  kısıtlanmış 

20) Hepsine, onlara da bunlara da Rabbinin ihsanından 
(istediklerini) veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. 

انظُر Baksanaَفكَي  nasılلْنَافَض  biz kılmışızdırمهضعب  kimini 
 daha  َأكْبرElbette ki ahiret  ولَلْآِخرةkimindenُ  بعٍضüstün علَى

büyüktürاٍتجرد  dereceو  ve رَأكْب üstünlükتَفِْضيلًا  farkları 
bakımından 

21) Baksana, biz kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır! 
Elbette ki ahiret, derece ve üstünlük farkları bakımından 
daha büyüktür. 

  آخَرbir ilâh  ِإلَهاAllah ile  اللَِّهbirlikte  معdaha tanıma لَا تَجعْل
Sonraدفَتَقْع  kendi başına kalırsınاومذْمم  kınanmışخْذُولًام  terk 

edilmiş olarak 
22) Allah ile birlikte bir ilâh daha tanıma! Sonra kınanmış, 
kendi başına terk edilmiş olarak kalırsın. 

و Veىقَض  emrettiكبر  Rabbinَألَّا  sadeceوادبتَع  kendisine 
kulluk etmeniziِإلَّا  bir şekildeاهِإي  kesinِنياِلدِبالْوو  ana-

babanıza daانًاسِإح  iyi davranmanızıلُغَنبا يِإم  gelirseكِعنْد  
senin yanındaرالِْكب  yaşlanırsaامهدَأح  Onlardan biriَأو  veya 

 ولَا of  ُأفkendilerineٍّ  لَهماbile deme  فَلَا تَقُْلher ikisi ِكلَاهما
 söz  قَولًاikisine de  لَهماsöyle  وقُْلonları azarlama تَنْهرهما
 güzel كَِريما

23) Ve Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-
babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. 
Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık gelirse, 
kendilerine "of" bile deme; onları azarlama; ikisine de 
güzel söz söyle. 
(*)Yukarıdaki âyetlerle dünyayı kendilerine amaç seçip gününü gün 
edenler kınandı. Bir ülkenin yıkılıp yok olmasının başlıca nedenleri 
üzerinde durularak, refah içinde yüzen şımarık zenginlerin her türlü 
kutsal değerlere sırt çevirmeleri ve ahlâkî kuralları çiğnemeleri misal 
verildi. Sonra da Nuh (a.s.) kavmine dikkatler çekilerek yıkılıp yok 
edilmelerinin sebepleri üzerinde düşünmemiz istendi. 
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وVeوابلَا تَقْر  yaklaşmayınنَىالز zinayaِإنَّه Zira oًفَاِحشَة كَان 
hayâsızlıktırو  ve اءس çok kötüِبيلًاس  bir yoldur 

32) Ve zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok 
kötü bir yoldur. 

و Ve لَا تَقْتُلُوا kıymayınالنَّفْس  canaالَِّتي  kıldığıمرح  muhterem 
اللَّه Allah'ınِإلَّا  olmadıkçaِّقِبالْح  haklı bir sebepنمو  Bir 

kimseقُِتَل  öldürülürseاظْلُومم  zulmenفَقَد  ancakلْنَاعج  verdik 
 Ancak ileri gitmesin  فَلَا يسِرفyetkiْ سلْطَانًا onun velîsine ِلوِليِه

 alacağını almıştır  كَان منصوراZaten o  ِإنَّهkısasta ِفي الْقَتِْل
33) Ve haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı 
cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, ancak onun 
velîsine yetki verdik. Ancak kısasta ileri gitmesin. Zaten o, 
alacağını almıştır. 

و Ve وابلَا تَقْر yaklaşınاَلم  malınaِتيِمالْي  yetiminِإلَّا  ancakِبالَِّتي  
bir niyetleنسَأح ِهي  en güzelتَّىح  kadarَلُغبي  erinceyeهَأشُد  

rüşdüneفُواَأوو  yerine getirinِدهِبالْع  Verdiğiniz sözü deِإن  
Çünküدهالْع  verilen sözكَان  gerektirirُئولًاسم  sorumluluğu 

34) Ve yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar, ancak en 
güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. 
Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir. 

و Veفُواَأو  tastamamَلالْكَي  ölçünِإذَا  zamanِكلْتُم  ölçtüğünüzو  
ve ِزنُوا teraziطَاِسِبالِْقس  ile tartınتَِقيِمسالْم  doğruذَِلك  Buرخَي  

daha hayırlıdırنسَأحو  hem daha iyidirتَْأِويلًا  hem de neticesi 
bakımından 

35) Ve ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi 
ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından 
daha hayırlıdır. 

و Ve ُلَا تَقْف düşmeام  şeyinسلَي  bulunmayanلَك  ardınaِبِه  
hakkındaِعلْم  bilginِإن  Çünküعمالس  kulakصالْبو ر gözو  ve 

الْفَُؤاد gönülُّكُل  hepsiلَِئكُأو  bunlarınنْهع كَان  ondanُئولًاسم  
sorumludur 

36) Ve hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. 
Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan 
sorumludur. 

و Ve ِشلَا تَم dolaşmaِضِفي الَْأر  yeryüzündeاحرم  
böbürlenerekِإنَّك  Çünkü senَتَخِْرق لَن  yarabilirضالَْأر  ne yeri 

 ululuk  طُولًاne de dağlarla  الِْجباَلyarışına girebilirsin ولَن تَبلُغَ
37) Ve yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ne 
yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. 

 nezdinde  ِعنْدkötü  سيُئهolanları  كَانbunlar  ذَِلكBütün كُلُّ
كبر Rabbininاوهكْرم  sevimsizdir 

38) Bütün bunlar kötü olanları, Rabbinin nezdinde 
sevimsizdir. 
Yukarıdaki âyetlerde geçen dinî ve ahlâkî buyrukları şöylece sıralamak 
mümkündür: 
1 ,Allah'ın birliğini tanımak, bir olan Allah'a inanmak. ,2 Ana babaya iyi 

davranmak. 3,Akrabaya ve muhtaçlara iyilik etmek, hayır yapmak, 4,Hem 
cimrilikten hem israftan sakınmak. 5,Çocukların hayatını korumak. 
6,Zinadan, fuhuştan kaçınmak. 7,Adam öldürmemek. 8,Yetim malı 
yememek. 9,Verilen sözü tutmak. 10,Ölçüyü ve tartıyı tam yapmak. 
11,Bitmediği şeyin peşine düşmemek, bilgisiz hüküm vermemek. 
12,Büyüklük taslamaktan sakınmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما فَقُلْ لَهوهجرت كبر ٍة ِمنمحاَء رِتغاب مهنع نِرضعا تِإمو
ةً ِإلَى عنِقك ولَا ولَا تجعلْ يدك مغلُولَ) 28(قَولًا ميسورا 

ِإنَّ ربك ) 29(تبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتقْعد ملُوما محسورا 
يبسطُ الرزق ِلمن يشاُء ويقِْدر ِإنه كَانَ ِبِعباِدِه خِبريا بِصريا 

)30 (ن نحلَاٍق نةَ ِإميشخ كُملَادلُوا أَوقْتلَا تو اكُمِإيو مقُهزر
ولَا تقْربوا الزنى ِإنه كَانَ ) 31(ِإنَّ قَتلَهم كَانَ ِخطْئًا كَِبريا 

ولَا تقْتلُوا النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ) 32(فَاِحشةً وساَء سِبيلًا 
ا ِلولْنعج ا فَقَدظْلُومقُِتلَ م نمو قِبالْح ِرفسا فَلَا يلْطَانِه سِلي

ولَا تقْربوا مالَ الْيِتيِم ِإلَّا ) 33(ِفي الْقَتِل ِإنه كَانَ منصورا 
ِبالَِّتي ِهي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا ِبالْعهِد ِإنَّ الْعهد كَانَ 

ِكلْتم وِزنوا ِبالِْقسطَاِس وأَوفُوا الْكَيلَ ِإذَا ) 34(مسئُولًا 
ولَا تقْف ما لَيس ) 35(الْمستِقيِم ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا 

 هنكَانَ ع لَِئككُلُّ أُو ادالْفُؤو رصالْبو عمِإنَّ الس ِبِه ِعلْم لَك
ك لَن تخِرق ولَا تمِش ِفي الْأَرِض مرحا ِإن) 36(مسئُولًا 

كُلُّ ذَِلك كَانَ سيئُه ِعند ) 36(الْأَرض ولَن تبلُغَ الِْجبالَ طُولًا 
  )38(ربك مكْروها 

و Veاِإم  eğerنِرضتُع  yüzlerine bakamıyorsanمنْهع  onların 
ِتغَاءاب kavuşmasını ٍةمحر bir rahmet içinبر ِمن ك Rabbinden 

   قَولًاhiç olmazsa kendilerine söyleفَقُْل لَهمumduğun    تَرجوها
bir söz اورسيم gönül alıcı 

28) Ve eğer Rabbinden kavuşmasını umduğun bir rahmet 
için onların yüzlerine bakamıyorsan, hiç olmazsa 
kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. 

و Veْلعلَا تَج  olmaكدي  eliniًغْلُولَةم  bağlayıp sıkı نُِقكِإلَى ع 
boynunaاطْهسلَا تَبو  olmaَّكُل  büsbütünِطسالْب  eli açık daدفَتَقْع  

 Sonra durursunالُومم  kınanırاورسحم  hasretini çeker 
29) Ve elini boynuna bağlayıp sıkı (cimri) olma; büsbütün 
eli açık da (müsrif) olma. Sonra kınanır, hasretini çeker 
durursun. 

ِإن Kuşkusuzكبر  Rabbinُطسبي  bol verirَقزالر  rızkıشَاءي نِلم  
dilediğineقِْدريو  dilediğine daraltırِإنَّه  Şüphesiz ki O كَان 

 çok iyi görür  بِصيراhaberdardır  خَِبيراkullarından ِبِعباِدِه
30) Kuşkusuz Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine 
daraltır. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, (onları) 
çok iyi görür. 

و Veلَا تَقْتُلُوا  canına kıymayınكُملَادَأو  çocuklarınızınةَ خَشْي 
endişesi ileلَاٍقِإم  geçimننَح  Bizمقُهزنَر  onların da rızkınızı 

veririzاكُمِإيو  sizin deِإن  gerçektenمقَتْلَه  Onları öldürmek 
 büyük  كَِبيراbir suçtur كَان ِخطًْئا

31) Ve geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. 
Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek 
gerçekten büyük bir suçtur. 
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ن الِْحكْمِة ولَا تجعلْ مع اللَِّه ِإلَها ذَِلك ِمما أَوحى ِإلَيك ربك ِم
أَفَأَصفَاكُم ربكُم ) 39(آخر فَتلْقَى ِفي جهنم ملُوما مدحورا 

) 40(ِبالْبِنني واتخذَ ِمن الْملَاِئكَِة ِإناثًا ِإنكُم لَتقُولُونَ قَولًا عِظيما 
ا ِفي هفْنرص لَقَدا وفُورِإلَّا ن مهِزيدا يموا وذَّكَّرآِن ِلي41(ذَا الْقُر (

قُلْ لَو كَانَ معه آِلهةٌ كَما يقُولُونَ ِإذًا لَابتغوا ِإلَى ِذي الْعرِش 
تسبح ) 43(سبحانه وتعالَى عما يقُولُونَ علُوا كَِبريا  )42(سِبيلًا 
مالس لَه حبسٍء ِإلَّا ييش ِإنْ ِمنو ِفيِهن نمو ضالْأَرو عبالس اتاو

) 44(ِبحمِدِه ولَِكن لَا تفْقَهونَ تسِبيحهم ِإنه كَانَ حِليما غَفُورا 
ِخرِة وِإذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الَِّذين لَا يؤِمنونَ ِبالْآ

وجعلْنا علَى قُلُوِبِهم أَِكنةً أَنْ يفْقَهوه وِفي ) 45(ِحجابا مستورا 
آذَاِنِهم وقْرا وِإذَا ذَكَرت ربك ِفي الْقُرآِن وحده ولَّوا علَى 

تِمعونَ نحن أَعلَم ِبما يستِمعونَ ِبِه ِإذْ يس) 46(أَدباِرِهم نفُورا 
ِإلَيك وِإذْ هم نجوى ِإذْ يقُولُ الظَّاِلمونَ ِإنْ تتِبعونَ ِإلَّا رجلًا 

انظُر كَيف ضربوا لَك الْأَمثَالَ فَضلُّوا فَلَا ) 47(مسحورا 
وقَالُوا أَِئذَا كُنا ِعظَاما ورفَاتا أَِئنا ) 48(يستِطيعونَ سِبيلًا 

  )49(مبعوثُونَ خلْقًا جِديدا لَ
و Veلَى قُلُوِبِهملْنَا ععج  ayrıca kalplerineًَأِكنَّة  bir kapalılık َأن 

وهفْقَهي onu anlamamaları içinو  ve ِفي آذَاِنِهم kulaklarınaاقْرو  
bir ağırlık veririzو  Veِإذَا  zamanَتذَكَر  sen yâdettiğinر كب 

Rabbininآِنِفي الْقُر  Kur'an'daهدحو  birliğiniالَّوو  gerisin geri 
 canları sıkılmış halde  نُفُوراonlar  ِهمdönüp giderler علَى َأدباِر

46) Ve ayrıca, onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık 
ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Ve sen, Kur'an'da 
Rabbinin birliğini yâdettiğin zaman onlar, canları sıkılmış 
halde, gerisin geri dönüp giderler. 

ننَح Bizلَمَأع  bilirizونتَِمعسا يِبم  dinledikleriniِبِه  onlarınِْإذ  ne 
maksatlaونتَِمعسي  dinlerkenكِإلَي  seniِْإذو  zaman مه kendi 

 dedikleri  يقُوُلzaman  ِإذaralarında fısıldaştıklarıْ نَجوى
ونالظَّاِلم o zalimlerinونتَتَِّبع ِإن  uymuyorsunuzِإلَّا  başkasına 

 büyülenmiş  مسحوراbir adamdan رجلًا
47) Biz, onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini, 
kendi aralarında fısıldaştıkları zaman o zalimlerin: "Siz, 
büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz" 
dedikleri zaman biliriz. 

انظُر Baksanaَفكَي  ne türlüوابرض  yaptılarلَك  senin için 
 ستَِطيعون فَلَا يBu yüzden saptılar ki  فَضلُّواbenzetmeler الَْأمثَاَل

artık bulamayacaklardırِبيلًاس  yolu 
48) Baksana; senin için ne türlü benzetmeler yaptılar! Bu 
yüzden, saptılar ki, artık yolu bulamayacaklardır. 

و Ve قَالُوا onlar dediler kiَأِئذَا  öyle miكُنَّا  Sahi bizاِعظَام  
kemik yığınıو  ve َفاتًار kokuşmuş toprak َأِئنَّا olmuş iken 

وثُونعبلَم diriltileceğizخَلْقًا bir hilkatteاِديدج  yepyeni 
49) Ve onlar dediler ki: Sahi biz, bir kemik yığını ve 
kokuşmuş toprak olmuş iken, yepyeni bir hilkatte 
diriltileceğiz, öyle mi? 
 
 
 
 
 

ذَِلك İşte bunlarىحا َأوِمم  vahyettiğiكِإلَي  sanaكبر  Rabbinin 
  اللَِّهile birlikte  معedinme  ولَا تَجعْلhikmetlerdir ِمن الِْحكْمِة

Allahاِإلَه  ilâhآخَر  başkaفَتُلْقَى  sonra atılırsınنَّمهِفي ج  
cehennemeالُومم  kınanmışاورحدم  uzaklaştırılmış olarak 

39) İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. 
Allah ile birlikte başka ilâh edinme; sonra kınanmış, 
uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. 

فَاكُمَأفََأص sizin için ayırdı daكُمبر  Rabbinizِنينِبالْب  erkek 
çocukları َاتَّخَذو mı edindiلَاِئكَِةالْم ِمن  kendisi meleklerden 

 söylüyorsunuz  لَتَقُولُونGerçekten siz  ِإنَّكُمkız çocuklar ِإنَاثًا
 çok büyük ما عِظيbir söz قَولًا

40) Rabbiniz, erkek çocukları sizin için ayırdı da, kendisi 
meleklerden kız çocuklar mı edindi! Gerçekten siz, (vebali) 
çok büyük bir söz söylüyorsunuz. 

لَقَدو Andolsunفْنَارص  biz türlü şekillerde tekrar ettikذَاِفي ه  
buآِنالْقُر  Kur'an'daواذَّكَّرِلي  onların akıllarını başlarına 

toplamaları içinو  Veمهِزيدا يم  onlara bir şey sağlamıyorِإلَّا  
başkaانُفُور  daha da kaçıp uzaklaşmaktan 

41) Andolsun biz, onların akıllarını başlarına toplamaları 
için bu Kur'an'da türlü şekillerde tekrar ettik. Ve onlara, 
daha da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir şey sağlamıyor. 

 birlikte başka ilâhlar da  معهbulunsaydı  كَانEğer  لَوDe ki قُْل
 o takdirde onlar  ِإذًاsöyledikleri  يقُولُونgibi  كَماAllah آِلهةٌ

  سِبيلًاArş'ın   الْعرِشsahibi olana لَى ِذي ِإulaşmak için لَابتَغَوا
çareler arayacaklardı 

42) De ki: Eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka 
ilâhlar da bulunsaydı, o takdirde onlar, Arş'ın sahibi olana 
ulaşmak için çareler arayacaklardı. 

انَهحبس onların münezzehtir الَىتَعو O امع şeylerdenقُولُوني 
söyledikleriالُوع uludurاكَِبير son derece yücedir 

43) O, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir; son 
derece yücedir, uludur. 

حبتُس tesbih ederلَه  herkes O'nuُاتاومالس  gökعبالس  Yedi 
الَْأروض yerو  ve ِفيِهن نم bunlarda bulunanٍءشَي ِمن ِإنو  

hiçbir şeyِإلَّا  yokturحبسي  tesbih etmeyenِدمِبح  övgü ileِه  
O'nuلَِكنو  Ne var ki sizونلَا تَفْقَه  anlamazsınızمهِبيحتَس  

onların tesbihiniِإنَّه  Oاِليمح كَان  halîmdirاغَفُور  
bağışlayıcıdır 

44) Yedi gök, yer ve bunlar (arasın)da bulunan herkes O'nu 
tesbih eder. O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. 
Ne var ki siz, onların tesbihini anlamazsınız. O, halîmdir, 
bağışlayıcıdır. 

و Ve ِإذَا zamanَْأتقَر  okuduğunآنالْقُر  Kur'anلْنَاعج  biz 
çekerizنَكيب  seninleنيبو  arasınaْؤِمنُونلَا ي الَِّذين  

inanmayanlarınِةِبالْآِخر  ahireteاابِحج  bir örtüاتُورسم  gizleyici 
45) Ve biz, Kur'an okuduğun zaman, seninle ahirete 
inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz. 
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كُمبر Rabbinizلَمَأع  en iyi bilendirِبكُم  sizi ِإن Eğerشَْأي  dilerse 
كُممحري size merhamet ederَأو  veyaشَْأي ِإن  dilerseكُمذِّبعي  sizi 

cezalandırırلْنَاكسا َأرمو  Biz seni göndermedikِهملَيع  onların 
üstüneِكيلًاو  bir vekil olarak 

54) Rabbiniz, sizi en iyi bilendir. Eğer dilerse size 
merhamet eder; veya dilerse sizi cezalandırır. Biz, seni 
onların üstüne bir vekil olarak göndermedik. 

و Veكبر  Rabbinلَمَأع  en iyi bilendirنِبم  herkesiاِتاومِفي الس  
göklerdeو  ve ِضالَْأر yerde olanلَقَدو  Gerçektenلْنَافَض  biz 

kıldıkضعب  kiminiينالنَِّبي  peygamberlerinلَىع  üstünٍضعب  
kimindenنَاآتَيو  verdikوداود  Davud'a daاوربز  Zebur'u 

55) Ve Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi 
bilendir. Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden 
üstün kıldık; Davud'a da Zebur'u verdik. 

 ِمنileri sürdüklerinize   الَِّذين زعمتُمyalvarın  ادعواDe ki قُْل
  كَشْفne güç yetirebilirlerَ   فَلَا يمِلكُونO’nu bırakıp da دوِنِه

uzaklaştırabilirرالض  sıkıntınızıنكُمع  Ne var ki onlar sizin لَاو 
 ne de değiştirebilmeye تَحِويلًا

56) De ki: "O’nu bırakıp da (ilâh olduğunu) ileri 
sürdüklerinize yalvarın. Ne var ki onlar, sizin sıkıntınızı ne 
uzaklaştırabilir, ne de değiştirebilmeye güç yetirebilirler." 

 bu varlıklar  يبتَغُونyalvardıkları  الَِّذين يدعونOnların كُأولَِئ
ararlarِهمبِإلَى ر  Rablerineَِسيلَةالْو  vesileمهَأي  hangisiبَأقْر  

daha yakın olacak diyeونجريو  umarlarتَهمحر  O'nun 
rahmetiniو  ve خَافُوني korkarlarهذَابع  azabındanِإن  Çünkü 

ذَابع azabıكبر  Rabbininكَان  bir şeydirاذُورحم  sakınılacak 
57) Onların yalvardıkları bu varlıklar Rablerine -hangisi 
daha yakın olacak diye- vesile ararlar; O'nun rahmetini 
umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı, 
sakınılacak bir şeydir. 
(*)Müşrikler taptıkları putları ve heykelleri meleklerin sembolleri olarak 
kabul eder, onların şahsında meleklere taptıklarını söylerlerdi. İşte âyet bu 
batıl inancın ne kadar çürük olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü 
melekler de dahil olmak üzere Allah'tan başka hiçbir varlık, Allah'ın 
yardımı ve yaratması olmadan kendisini zarardan koruma imkânına dahi 
sahip değildir. 

و Ve ِإن ne kadarٍةيقَر ِمن  ülke varsaنِإلَّا نَح  biz hepsini 
  الِْقيامِةgününden  يوِمönce  قَبَلya helâk edecek مهِلكُوها

kıyametَأو  veyaاوهذِّبعم  azaplandıracağızاذَابع  bir şekilde 
 yazılıdır  مسطُوراKitap'ta  ِفي الِْكتَاِبBu  كَان ذَِلكen çetin شَِديدا

58) Ve ne kadar ülke varsa biz hepsini kıyamet gününden 
önce ya helâk edecek veya en çetin bir şekilde 
azaplandıracağız. Bu, Kitap'ta (levh-i mahfuz'da) yazılıdır. 
(*)Allah'ın emrine isyan eden ve peygamberleri yalanlayan kafir 
şehirlerden hiçbir şehir yoktur ki, kıyamet günü gelmeden Allah onları 
helak etmiş olmasın. Bu helak etme, ya tamamen yok etmek veya halkına 
şiddetli azap etmek suretiyle olur. Bu, Levh-i Mahfuz'da yazılı bir 
hükümdür, değişmez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أَو خلْقًا ِمما يكْبر ِفي ) 50(قُلْ كُونوا ِحجارةً أَو حِديدا 
صدوِركُم فَسيقُولُونَ من يِعيدنا قُلْ الَِّذي فَطَركُم أَولَ مرٍة 

وى هتقُولُونَ ميو مهُءوسر كونَ ِإلَيِغضنيى أَنْ فَسسقُلْ ع 
يوم يدعوكُم فَتستِجيبونَ ِبحمِدِه وتظُنونَ ِإنْ ) 51(يكُونَ قَِريبا 

وقُلْ ِلِعباِدي يقُولُوا الَِّتي ِهي أَحسن ِإنَّ ) 52(لَِبثْتم ِإلَّا قَِليلًا 
ساِن عدوا مِبينا الشيطَانَ يرتَغُ بينهم ِإنَّ الشيطَانَ كَانَ ِللِْإن

)53 ( كُمذِّبعأْ يشِإنْ ي أَو كُممحرأْ يشِإنْ ي ِبكُم لَمأَع كُمبر
وربك أَعلَم ِبمن ِفي ) 54(وما أَرسلْناك علَيِهم وِكيلًا 

ى بعٍض السماواِت والْأَرِض ولَقَد فَضلْنا بعض النِبيني علَ
قُلْ ادعوا الَِّذين زعمتم ِمن دوِنِه فَلَا ) 55(وآتينا داوود زبورا 

أُولَِئك الَِّذين ) 56(يمِلكُونَ كَشف الضر عنكُم ولَا تحِويلًا 
 رحمته يدعونَ يبتغونَ ِإلَى ربِهم الْوِسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجونَ

وِإنْ ِمن ) 57(ويخافُونَ عذَابه ِإنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُورا 
قَريٍة ِإلَّا نحن مهِلكُوها قَبلَ يوِم الِْقيامِة أَو معذِّبوها عذَابا 

  )58(شِديدا كَانَ ذَِلك ِفي الِْكتاِب مسطُورا 
 demir  حِديداister  َأوİster taş  ِحجارةolunً  كُونُواDe ki قُْل

50) De ki: "İster taş olun, ister demir", 
َأو Yahutخَلْقًا  bir yaratıkاِمم  isterse herhangiركْبي  imkânsız 

gibi görünenوِركُمدِفي ص  gönlünüzdeقُولُونيفَس  Diyecekler ki 
نم kimنَاِعيدي  Bizi tekrar döndürecek?قُْل  De kiكُمالَِّذي فَطَر  

Sizi yaratanَلَأو  ilk ٍةرم kezوننِْغضيفَس   Bunun üzerine alaylı 
bir tarzdaكِإلَي  sanaمهوسءر  onlar başlarını sallayacakو  ve 

قُولُوني diyeceklerتَىم  Ne zamanmışوه  o?قُْل  De kiىسع  
gerekكُوني َأن  olsaاقَِريب  Yakın 

51) Yahut isterse gönlünüzde imkânsız gibi görünen 
herhangi bir yaratık! Diyecekler ki: "Bizi tekrar (hayata) 
kim döndürecek?" De ki: Sizi ilk kez yaratan. Bunun 
üzerine onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve 
"Ne zamanmış o?" diyecekler. De ki: Yakın olsa gerek. 

موي günوكُمعدي  sizi çağıracağıونتَِجيبفَتَس  çağrısına uyarsınız 
  ِإن لَِبثْتُمsanırsınız تَظُنُّونve   وO kendisine hamdederek ِبحمِدِه

kaldığınızıِإلَّا قَِليلًا  çok az 
52) O, sizi çağıracağı gün, kendisine hamdederek çağrısına 
uyarsınız ve (dirilmeden önceki halinizde) çok az 
kaldığınızı sanırsınız. 

و Ve قُْل söyleاِديِلِعب  kullarımaقُولُواي  söylesinler الَِّتي ِهي 
sözün نسَأح en güzeliniِإن  Elbetteَطالشَّي ان şeytanُغنزي  bozar 
منَهيب aralarınıِإن  Çünküطَانالشَّي  şeytanاِنِللِْإنس كَان  insanın 
 apaçık  مِبينًاdüşmanıdır عدوا

53) Ve kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. 
Elbette şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın 
apaçık düşmanıdır. 
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وما منعنا أَنْ نرِسلَ ِبالْآياِت ِإلَّا أَنْ كَذَّب ِبها الْأَولُونَ وآتينا 
باقَةَ مالن ودِويفًا ثَمخاِت ِإلَّا تِسلُ ِبالْآيرا نما ووا ِبهةً فَظَلَمِصر

وِإذْ قُلْنا لَك ِإنَّ ربك أَحاطَ ِبالناِس وما جعلْنا الرؤيا ) 59(
الَِّتي أَريناك ِإلَّا ِفتنةً ِللناِس والشجرةَ الْملْعونةَ ِفي الْقُرآِن 

فُهوخنا وا كَِبريانيِإلَّا طُغ مهِزيدا يفَم لَاِئكَِة ) 60(ما ِللْمِإذْ قُلْنو
اسجدوا ِلآدم فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس قَالَ أَأَسجد ِلمن خلَقْت ِطينا 

)81 (وِني ِإلَى يترأَخ لَِئن لَيع تمذَا الَِّذي كَره كتأَيِم قَالَ أَر
قَالَ اذْهب فَمن تِبعك ) 62(الِْقيامِة لَأَحتِنكَن ذُريته ِإلَّا قَِليلًا 

واستفِْزز من ) 63(ِمنهم فَِإنَّ جهنم جزاؤكُم جزاًء موفُورا 
 ِجِلكرو ِلكيِبخ ِهملَيع ِلبأَجو ِتكوِبص مهِمن تطَعتاس

طَانُ ِإلَّا ويالش مهِعدا يمو مهِعدالْأَولَاِد واِل ووِفي الْأَم ماِركْهش
ِإنَّ ِعباِدي لَيس لَك علَيِهم سلْطَانٌ وكَفَى ِبربك ) 64(غُرورا 
ربكُم الَِّذي يزِجي لَكُم الْفُلْك ِفي الْبحِر ِلتبتغوا ) 65(وِكيلًا 

  )66(ِمن فَضِلِه ِإنه كَانَ ِبكُم رِحيما 
و Ve تَفِْززاس şaşırtنم  kimseleriَتتَطَعاس  gücünün yettiğiمِمنْه  

onlardanِتكوِبص  dâvetinleِلبَأجو  boğِهملَيع  onlarıِلكِبخَي  
yaygarayaِجِلكرو  süvarilerinle, yayalarınlaشَاِرو مكْه ortak ol 
 kendilerine  وِعدهمevlâtlarına  والَْأولَاِدmallarına ِفي الَْأمواِل

vaadlerde bulunمهِعدا يمو  bir şey vaad etmezطَانالشَّي  Şeytan 
 aldatmadan  غُروراbaşka ِإلَّا

64) Ve onlardan gücünün yettiği kimseleri dâvetinle şaşırt; 
süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ; mallarına, 
evlâtlarına ortak ol, kendilerine vaadlerde bulun. Şeytan, 
aldatmadan başka bir şey vaad etmez. 

ِإن Şurası muhakkak kiاِديِعب  benim kullarımسلَي  
olmayacaktırلَك  seninِهملَيع  üzerindeلْطَانس  hiçbir ağırlığın 

 koruyucu olarak  وِكيلًاRabbin  ِبربكyeter وكَفَى
65) Şurası muhakkak ki, benim kullarım üzerinde senin 
hiçbir ağırlığın olmayacaktır. (Onları) koruyucu olarak 
Rabbin yeter. 

كُمبر Rabbinizِجيزالَِّذي ي  yüzdürendirَل كُم sizin içinالْفُلْك  
gemileriِرحِفي الْب  denizdeتَغُواِلتَب  nâil olmanız içinِلِهفَض ِمن  
lütfunaِإنَّه  Doğrusu Oِبكُم كَان  sizin içinاِحيمر  çok 

merhametlidir 
66) Rabbiniz, lütfuna nâil olmanız için denizde gemileri 
sizin için yüzdürendir. Doğrusu O, sizin için çok 
merhametlidir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, milletleri azdırıp saptıran; imân nurundan mahrum 
kişiler üzerinde saltanat kuran İblîs'ten söz edildi. Gerçek mü'minler 
üzerinde hiçbir sultası olmıyacağı bildirilerek, ondan korunup kurtulmanın 
asıl çaresi açıklandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Ve نَانَعا مم bizi alıkoyan tek şeyِسَلنُر َأن  göndermekten 
  الَْأولُونbu  ِبهاyalanlamış  َأن كَذَّبolmasıdır  ِإلَّاâyetler ِبالْآياِت

öncekilerinنَاآتَيو  veriştikودثَم  Nitekim Semûd kavmineَالنَّاقَة  
bir dişi deve vermiştikًةِصربم  açık bir mucize olmak üzere 

  وما نُرِسُلOnlar ise  ِبهاbu yüzden zalim oldular فَظَلَموا
gönderirizاِتِبالْآي  Oysa biz âyetleriِإلَّا  ancakتَخِْويفًا  

korkutmak için 
59) Ve bizi, âyetler (mucizeler) göndermekten alıkoyan tek 
şey, öncekilerin bu âyetleri yalanlamış olmasıdır. Nitekim 
Semûd kavmine, açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve 
vermiştik. Onlar ise, (bu deveyi boğazladılar ve) bu yüzden 
zalim oldular. Oysa biz âyetleri ancak korkutmak için 
göndeririz. 

و Ve ِْإذ haniقُلْنَا  demiştikلَك  sanaكبر ِإن  Rabbinَاطَأح  
çepeçevre kuşatmıştırِبالنَّاِس  insanlarıلْنَاعا جمو  meydana 

getirdik اْؤيالر o rüyayıنَاكيالَِّتي َأر  Sana gösterdiğimizِإلَّا  
ancakًِفتْنَة  sınamak içinِللنَّاِس  insanlarıو  ve َةرالشَّج ağacı 
 Biz onları  ونُخَوفُهمKur'an'da  ِفي الْقُرآِنlânetlenen الْملْعونَةَ

korkuturuz daمهِزيدا يفَم  bu onlara bir şey sağlamaz ِإلَّا 
başkaانًاطُغْي  bir azgınlıktanاكَِبير  büyük 

60) Ve hani sana: Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır, 
demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da 
lânetlenen ağacı, ancak insanları sınamak için meydana 
getirdik. Biz onları korkuturuz da, bu onlara, büyük bir 
azgınlıktan başka bir şey sağlamaz. 
Sehl ibn Sa'd'den, o şöyle anlatıyor: Allah'm Resûlü (a.s) bir gün 
rüyasında filân oğullan (kabilesi)nin minberi üzerinde maymunlar gibi 
zıpladıklarını görerek bunu hayra yormamış ve ölünceye kadar da bir 
daha gülmemişti. İşte onun gördüğü bu rüya üzerine Allah Tealâ: "Sonra 
sana göstermiş olduğumuz o rüyayı..." âyet-i kerimesini indirmiş. 

و Ve ِْإذ zamanقُلْنَا  Dediğimiz لَاِئكَِةِللْم meleklereوادجاس  secde 
edinمِلآد  Âdem'eوادجفَس  hepsi secde ettilerِإلَّا  dışındaِليسِإب  

İblis'inقَاَل  Dediدجَأَأس  secde mi ederimنِلم  bir kimseye 
 çamurdan  ِطينًاyarattığın خَلَقْتَ

61) Ve meleklere: Âdem'e secde edin! Dediğimiz zaman. 
İblis'in dışında hepsi secde ettiler."Dedi, çamurdan 
yarattığın bir kimseye secde mi ederim." 

 üstün kıldığına  الَِّذي كَرمتŞuَ  هذَاbir bak  َأرَأيتَكDedi ki قَاَل
daلَيع  bendenلَِئن  eğerتَِنيَأخَّر  Yemin ederim ki beni tehir 

edersenِإلَى  kadarِموي  gününeِةامالِْقي  kıyametتَِنكَنلََأح  
kendime bağlayacağımتَهيذُر  onun nesliniِإلَّا  dışındaقَِليلًا  

pek azı 
62) Dedi ki: "Şu benden üstün kıldığına da bir bak! Yemin 
ederim ki, eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, 
pek azı dışında, onun neslini kendime bağlayacağım." 

  ِمنْهمsana uyarsa  تَِبعكkim  فَمنGit  اذْهبbuyurdu قَاَل
Onlardanفَِإن  iyi bilin kiنَّمهج  cehennemdirاُؤكُمزج  hepinizin 

cezasıاءزج  bir cezaافُوروم  Tam 
63) (Allah) buyurdu: Git! Onlardan kim sana uyarsa, iyi 
bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. (Hemde) tam bir 
ceza. 
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لَقَدو hakikatenنَامكَر  Biz şeref sahibi kıldıkِنيب  oğlunuمآد  
Ademلْنَامحو  taşıdıkمه  Onlarıرِفي الْب  karadaو  ve ِرحالْب 

denizdeقْنَازرو  rızıklar verdikمه  kendilerineبالطَّي اِت ِمن 
güzel güzelملْنَاهفَضو   yine onları üstün  لَىكَِثيٍر  ع  

birçoğundan نِمم ciddenخَلَقْنَا  yarattıklarımızınتَفِْضيلًا  kıldık 
70) Biz, hakikaten Ademoğlunu şeref sahibi kıldık. Onları, 
karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar 
verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden 
üstün kıldık. 

موي o gündeوعنَد  çağıracağımızَّكُل  Herُأنَاٍس  insan 
topluluğunuاِمِهمِبِإم  önderleri ile birlikteنفَم  kimlerinُأوِتي  

verilirseهِكتَاب  amel defteriِميِنِهِبي  sağındanلَِئكفَُأو  onlarونءقْري  
okuyacaklarمهِكتَاب  amel defterleriniونظْلَملَا يو  bir haksızlığa 

uğramamış olarakفَِتيلًا  en küçük 
71) Her insan topluluğunu önderleri ile birlikte 
çağıracağımız o günde kimlerin amel defteri sağından 
verilirse, onlar, en küçük bir haksızlığa uğramamış olarak 
amel defterlerini okuyacaklar. 

و Veنم  kimكَان olursaِذِهِفي ه  buىمَأع  kör وفَهo ِةِفي الْآِخر 
ahirette ىمَأع kördürُّلَأضو  şaşırmıştırِبيلًاس  üstelik iyice 

yolunu 
72) Ve kim bu (dünyada) kör olursa o, ahirette de kördür; 
üstelik iyice yolunu şaşırmıştır. 

و Ve وا ِإنكَاد nerdeyseفِْتنُونَكلَي  seni yalan yere الَِّذي ننَا عيحَأو 
vahyettiğimizden كِإلَي sana ِلتَفْتَِري bize isnat etmen içinنَالَيع  

bir şeyiهرغَي  başkaو  ve ِإذًا ancak o takdirdeلَاتَّخَذُوك  seni 
kabul edeceklerdiخَِليلًا  candan dost 

73) Ve sana vahyettiğimizden başka bir şeyi yalan yere bize 
isnat etmen için seni, nerdeyse saptıracaklar ve ancak o 
takdirde seni candan dost kabul edeceklerdi. 

و Veلَالَو  eğer kılmasaydıkتْنَاكثَب َأن  seni sebatkârلَقَد  
gerçektenَتِكد  nerdeyseكَنتَر  meyledecektinِهمِإلَي  onlara 
 birazcık شَيًئا قَِليلًا

74) Ve eğer seni sebatkâr kılmasaydık, gerçekten, nerdeyse 
onlara birazcık meyledecektin. 

  الْحياِةkat kat  ِضعفsana tattırırdıkَ  لََأذَقْنَاكO zaman ِإذًا
hayatınو  ve َفِضع sıkıntılarınıاِتمالْم  ölümünثُم  sonraلَا تَِجد  

bulamazdınلَك  kendin içinنَالَيع  bize karşıانَِصير  bir 
yardımcı da 

75) O zaman, sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat 
tattırırdık; sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da 
bulamazdın. 
Sakîf kabilesinden bir heyet, Peygamber (a.s.) Efendimize gelerek dediler 
ki:  
-Bize üç değişik imtiyaz verdiğin takdirde sana bey'at ederiz! Peygamber 
(a.s): 
- İstediğiniz üç imtiyaz nelerdir? diye sorunca; dediler ki:  
-Namazda rükû' ve secdeler için eğilmiyeceğiz. Putlarımızı kendi elimizle 
kırmayacağız ve Lât adındaki büyük puttan -ona tapınmaksızın-bir yıl 
yararlanmamıza müsaade edeceksin.. Peygamber (a.s.) Efendimiz onlara: 
-İçinde rükû' ve secde bulunmayan bir dinde hayır yoktur. Putlarınızı 
ellerinizle kırmamanız mümkündür, (başkasına kıvırtabilirsiniz). Lât ve 
Uzzâ adındaki putlara gelince: Onlardan yararlanmanıza elbette göz 
yumamayız, buyurdu. Bu kesin cevap üzerine onlar şunu ilâve ettiler: 
Bizim isteğimiz şu ki:  
-Başkasına vermediğin imtiyazı bize verdiğini Araplara duyurmandır. 
Bunun üzerine Resûlüllah (a.s.) Efendimiz susup cevap vermedi. Derken 
73, 74 ve 75. âyetler indi.351 
 
 
 
 
 
 
 

عدت نلَّ مِر ضحِفي الْب رالض كُمسِإذَا ما وفَلَم اهونَ ِإلَّا ِإي
أَفَأَِمنتم ) 67(نجاكُم ِإلَى الْبر أَعرضتم وكَانَ الِْإنسانُ كَفُورا 

أَنْ يخِسف ِبكُم جاِنب الْبر أَو يرِسلَ علَيكُم حاِصبا ثُم لَا 
كُم ِفيِه تارةً أُخرى أَم أَِمنتم أَنْ يِعيد) 68(تِجدوا لَكُم وِكيلًا 

فَيرِسلَ علَيكُم قَاِصفًا ِمن الريِح فَيغِرقَكُم ِبما كَفَرتم ثُم لَا 
ولَقَد كَرمنا بِني آدم ) 69(تِجدوا لَكُم علَينا ِبِه تِبيعا 

يباِت وفَضلْناهم وحملْناهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْناهم ِمن الطَّ
يوم ندعو كُلَّ أُناٍس ) 70(علَى كَِثٍري ِممن خلَقْنا تفِْضيلًا 

ِبِإماِمِهم فَمن أُوِتي ِكتابه ِبيِميِنِه فَأُولَِئك يقْرُءونَ ِكتابهم ولَا 
 فَهو ِفي الْآِخرِة ومن كَانَ ِفي هِذِه أَعمى) 71(يظْلَمونَ فَِتيلًا 

وِإنْ كَادوا لَيفِْتنونك عن الَِّذي ) 72(أَعمى وأَضلُّ سِبيلًا 
) 73(أَوحينا ِإلَيك ِلتفْتِري علَينا غَيره وِإذًا لَاتخذُوك خِليلًا 

ِإذًا ) 74( قَِليلًا ولَولَا أَنْ ثَبتناك لَقَد ِكدت تركَن ِإلَيِهم شيئًا
لَأَذَقْناك ِضعف الْحياِة وِضعف الْمماِت ثُم لَا تِجد لَك علَينا 

  )75(نِصريا 
و Veِإذَا zaman كُمسم başınıza geldiğiرالض   bir musibet ِفي 

 yalvardıklarınız  من تَدعونkaybolup gider  ضلdenizdeَّ الْبحِر
 O sizi kurtarıp  نَجاكُمçıkardığında  فَلَماO'ndan  ِإياهbaşka ِإلَّا

رِإلَى الْب karayaتُمضرَأع  dönersinizانالِْإنْس كَانو  İnsanoğlu 
 çok nankördür كَفُورا

67) Ve denizde başınıza bir musibet geldiği zaman, O'ndan 
başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi 
kurtarıp karaya çıkardığında, (yine eski halinize) 
dönersiniz. İnsanoğlu çok nankördür. 

َأفََأِمنتُم emin misiniz?خِْسفَ ِبكُمي َأن  sizi dibine 
geçirmeyeceğindenاِنبج  tarafındaرالْب  karaَأو  yahutِسَلري  

yağdırmayacağındanكُملَيع  O'nun üstünüze ااِصبح taşثُم  
Sonraوالَا تَِجد  bulamazsınızلَكُم  kendinizeِكيلًاو  bir koruyucu 

da 
68) O'nun, sizi kara tarafında yerin dibine 
geçirmeyeceğinden, yahut üstünüze taş 
yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir 
koruyucu da bulamazsınız. 

َأم Yahutَأِمنتُم  emin misiniz?كُمِعيدي َأن  sizi döndürerekِفيِه  
O'nunًةتَار  bir kez ىُأخْر daha orayaِسَلرفَي  gönderipكُملَيع  

üzerinizeقَاِصفًا  yollayarak يِحالر ِمن bir kasırgaُغِْرقَكفَي مizi 
boğmayacağındanاِبم  sebebiyleتُمكَفَر  inkâr etmiş olmanız ثُم 

Sonraوالَا تَِجد  bulamazsınızلَكُم  kendinizeنَالَيع  bizi arayıp 
soracak ِبِه bundan dolayıاتَِبيع  bir destekçi de 

69) Yahut O'nun, sizi bir kez daha oraya (denize) gönderip 
üzerinize bir kasırga yollayıp döndürerek, inkâr etmiş 
olmanız sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? 
Sonra, bundan dolayı kendinize bizi arayıp soracak bir 
destekçi de bulamazsınız. 
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نك ِمن الْأَرِض ِليخِرجوك ِمنها وِإذًا لَا وِإنْ كَادوا لَيستِفزو
سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك ِمن ) 76(يلْبثُونَ ِخلَافَك ِإلَّا قَِليلًا 

أَِقم الصلَاةَ ِلدلُوِك ) 77(رسِلنا ولَا تِجد ِلسنِتنا تحِويلًا 
ِل وِق اللَّيِس ِإلَى غَسمِر كَانَ الشآنَ الْفَجِر ِإنَّ قُرآنَ الْفَجقُر

وِمن اللَّيِل فَتهجد ِبِه ناِفلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ) 78(مشهودا 
وقُلْ رب أَدِخلِْني مدخلَ ِصدٍق ) 79(ربك مقَاما محمودا 

لْ ِلي ِمنعاجٍق وِصد جرخِني مِرجأَخا وِصريا نلْطَانس كنلَد 
وقُلْ جاَء الْحق وزهق الْباِطلُ ِإنَّ الْباِطلَ كَانَ زهوقًا ) 80(
)81 ( ِزيدلَا يو ِمِننيؤةٌ ِللْممحرِشفَاٌء و وا هآِن مالْقُر لُ ِمنزننو

علَى الِْإنساِن أَعرض وِإذَا أَنعمنا ) 82(الظَّاِلِمني ِإلَّا خسارا 
قُلْ كُلٌّ يعملُ ) 83(ونأَى ِبجاِنِبِه وِإذَا مسه الشر كَانَ يئُوسا 

) 84(علَى شاِكلَِتِه فَربكُم أَعلَم ِبمن هو أَهدى سِبيلًا 
وِتيتم ِمن ويسأَلُونك عن الروِح قُلْ الروح ِمن أَمِر ربي وما أُ

ولَِئن ِشئْنا لَنذْهبن ِبالَِّذي أَوحينا ِإلَيك ثُم ) 85(الِْعلِْم ِإلَّا قَِليلًا 
  )86(لَا تِجد لَك ِبِه علَينا وِكيلًا 

و Ve ِإذَا zamanنَامَأنْع  nimet verdiğimizاِنلَى الِْإنسع  insana 
ضرَأع yüz çeviripَنَأى و çizerاِنِبِهِبج  yanِإذَاو  olsaهسم  

dokunacakالشَّر  ona bir de zarar ziyanكَان  düşerاُئوسي  iyice 
karamsarlığa 

83) Ve insana nimet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirip 
yan çizer; ona bir de zarar ziyan dokunacak olsa iyice 
karamsarlığa düşer. 

 kendi  علَى شَاِكلَِتِهiş yapar  يعمُلHerkes  كُلDe kiٌّ قُْل
meşrebine göreكُمبفَر  Rabbinizلَمَأع  en iyi bilendirنِبم  kimin 

وه Bu durumdaىدَأه  doğruِبيلًاس  bir yol tuttuğunu 
84) De ki: Herkes, kendi meşrebine göre iş yapar. Bu 
durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi 
bilendir. 

و Ve َألُونَكسي sana soru sorarlarوِحالر نع  ruh hakkındaقُْل  
De kiوحالر  Ruhِرَأم ِمن  emrindendirيبر  Rabbimin امو 
ُأوِتيتُم Size verilmiştirالِْعلِْم ِمن  bir bilgiَّا ِإل ancakقَِليلًا  az 

85) Ve sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh, 
Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. 

و Veلَِئن  hakikatenِشْئنَا  biz dilersekنبلَنَذْه  kaldırırızِبالَِّذي  
ortadanنَايحَأو  vahyettiğimiziكِإلَي  sanaثُم  sonraلَا تَِجد  

bulamazsınلَك  sen deِبِه  bu durumdaنَالَيع  bize karşıِكيلًاو  
hiçbir koruyucu 

86) Ve hakikaten, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan 
kaldırırız; sonra bu durumda sen de bize karşı hiçbir 
koruyucu bulamazsın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Ve واكَاد ِإن yine nerdeyse ونَكتَِفزسلَي dünyayı başına dar 
getireceklerِضالَْأر ِمن  yurdundanوكخِْرجِلي  seni çıkarmak 

içinاِمنْه  onlarِإذًاو  O takdirdeثُونلْبلَا ي  kalamazlarِخلَافَك  
senin ardındanِإلَّا قَِليلًا  kendileri de fazla 

76) Ve yine onlar, seni yurdundan çıkarmak için nerdeyse 
dünyayı başına dar getirecekler. O takdirde, senin ardından 
kendileri de fazla kalamazlar. 

  َأرسلْنَاKuşkusuz  قَدhakkındaki منkanun da budur  سنَّةَ
gönderdiğimizلَكقَب  Senden önceِلنَاسر ِمن  peygamberler لَاو 

تَِجد bulamazsınنَِّتنَا ِلس Bizim kanunumuzdaِويلًاتَح  hiçbir 
değişiklik 

77) Kuşkusuz senden önce gönderdiğimiz peygamberler 
hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir 
değişiklik bulamazsın. 

َأِقم kılَلَاةالص  namazلُوِكِلد  Gündüzün dönüpِسالشَّم  güneşِإلَى  
kadarِقغَس  karanlığı bastırıncayaِلاللَّي  geceninآنقُرو  oku 
  كَانsabah  الْفَجِرokunan  قُرآنÇünkü  ِإنbir de sabah الْفَجِر
ederاودشْهم  şahitlik 

78) Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya 
kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah oku. Çünkü 
sabah okunan (Kur’an) şahitlik eder. 

و Veِلاللَّي ِمن  gecede دجفَتَه teheccüd kılِبِه  mahsusًنَاِفلَة  bir 
nafile olmak üzereلَك  sanaىسع  umabilirsinثَكعبي َأن  seni 

göndereceğiniكبر  Rabbininاقَامم  bir makamaاودمحم  
övgüye değer 

79) Ve gecede, sana mahsus bir nafile olmak üzere 
teheccüd (namazın) kıl. (Böylece) Rabbinin, seni, övgüye 
değer bir makama göndereceğini umabilirsin. 

و Ve قُْل şöyle niyaz etبر  Rabbimِخلِْنيَأد  Gireceğim yere 
 çıkacağım  وَأخِْرجِنيdürüstlükle  ِصدٍقgirmemi sağla مدخََل

yerden deجخْرم  çıkmamı sağlaٍقِصد  dürüstlükleْلعاجو  ver 
 hakkıyla  نَِصيراbir kuvvet  سلْطَانًاtarafından  ِمن لَدنْكBana ِلي

yardım edici 
80) Ve şöyle niyaz et: Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle 
girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı 
sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet 
ver. 

و Yineقُْل  de kiاءج  geldiُّقالْح  Hakَقهزو  yıkılıp gittiاِطُلالْب  
bâtılِإن  Zatenاِطَلالْب  bâtılكَان  idiوقًاهز yıkılmaya mahkum 

81) Yine de ki: Hak geldi; bâtıl yıkılıp gitti. Zaten bâtıl 
yıkılmaya mahkum idi. 

و Veُلنُنَز  biz indiriyoruz kiآِنالْقُر ِمن  Kur'an'danام  öyle bir 
şeyوه  o ِشفَاء şifaو  ve ٌةمحر rahmettirْؤِمِنينِللْم  müminler 
içinَلو ِزيدا ي artırırالظَّاِلِمين  zalimlerin iseِإلَّا  yalnızcaاارخَس  

ziyanını 
82) Ve biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, 
müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca 
ziyanını artırır. 
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َأو Veyaلَك تَكُون  seninٌنَّةج  bahçenنَِخيٍل ِمن  bir hurmaو  ve 
  الَْأنهارöyle ki akıtmalısın  فَتُفَجرüzüm bağın olmalı ِعنٍَب

ırmaklarاِخلَالَه  içlerindenاتَفِْجير  gürül gürül 
91) "Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı; 
öyle ki, içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın." 

َأو Yahutَِقطتُس  yağdırmalısınاءمالس  göktenاكَم  gibiَتمعز  
iddia ettiğinنَالَيع  üzerimizeفًاِكس  parçalarَأو  veyaتَْأِتي  
getirmelisinِباللَِّه  Allah'ıو  ve لَاِئكَِةالْم melekleriَِبيلًا ق 

gözümüzün önüne 
92) "Yahut, iddia ettiğin gibi, üzerimize gökten parçalar 
yağdırmalısın veya Allah'ı ve melekleri gözümüzün önüne 
getirmelisin." 

َأو Yahut daكُوني  olmalıلَك  seninٌتيب  bir evinٍفخْرز ِمن  
altındanَأو  ya daقَىتَر  çıkmalısınاِءمِفي الس  göğeنُْؤِمن لَنو  

asla inanmayızكِقيِلر  çıktığına daتَّىح  süreceَلتُنَز  
indirmediğinنَالَيع  Bizeاِكتَاب  bir kitapُؤهنَقْر  okuyacağımızقُْل  

De kiانحبس  tenzih ederimيبر  Rabbimiُْل كُنته  Benِإلَّا  
sadeceا بشَر beşerولًاسر  bir elçiyim 

93) "Yahut da senin altından bir evin olmalı, ya da göğe 
çıkmalısın. Bize, okuyacağımız bir kitap indirmediğin 
sürece (göğe) çıktığına da asla inanmayız." De ki: Rabbimi 
tenzih ederim. Ben, sadece beşer bir elçiyim. 

و Veا م zatenنَعم  sırf engellemiştirالنَّاس  insanlarınْؤِمنُواي َأن  
inanmalarınıِْإذ  zamanمهاءج  kendilerineىدالْه  hidayet 

rehberiقَالُوا ِإلَّا َأن  demeleriniَثعَأب  mi gönderdi?اللَّه  Allah 
 peygamber olarak  رسولًاbir beşeri بشَرا

94) Ve zaten, kendilerine hidayet rehberi geldiği zaman, 
insanların (buna) inanmalarını sırf, "Allah, peygamber 
olarak bir beşeri mi gönderdi?" demelerini engellemiştir. 

 yeryüzünde  ِفي الَْأرِضolsaydı  كَانEğer  لَوŞunu söyle قُْل
  لَنَزلْنَاyerleşmiş  مطْمِئنِّينgezip dolaşan مشُون يmelekler ملَاِئكَةٌ

elbetteِهملَيع  onlaraاِءمالس ِمن  gökten لَكًام bir melek 
gönderirdikولًاسر  peygamber olarak 

95) Şunu söyle: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan 
melekler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamber olarak 
bir melek gönderirdik. 

  بيِنيgerçek şahit olarak  شَِهيداAllah  ِباللَِّهkâfidir  كَفَىDe ki قُْل
Benimleنَكُميبو  sizin aranızdaِإنَّه  Zira Oاِدِهِبِعب كَان  

kullarından اخَِبير haberdar olupاِصيرب  görmektedir 
96) De ki: Benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah 
kâfidir. Zira O, kullarından haberdar olup, görmektedir. 
(*)Bu âyetler, putperest müşriklerin Hz. Peygamber'den  akıl ve mantık 
dışı birtakım olağan şeyler getirmesini istedikleri konu edildi. Böylece 
onların peygamberlik konusunda ciddi bir bilgilerinin olmadığına işaret 
edilerek, konunun iç yüzünü düşünüp hikmetini anlamaya çalışmamız 
kapalı şekilde istendi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قُلْ لَِئن ) 87(نَّ فَضلَه كَانَ علَيك كَِبريا ِإلَّا رحمةً ِمن ربك ِإ
اجتمعت الِْإنس والِْجن علَى أَنْ يأْتوا ِبِمثِْل هذَا الْقُرآِن لَا 

ولَقَد صرفْنا ) 88(يأْتونَ ِبِمثِْلِه ولَو كَانَ بعضهم ِلبعٍض ظَِهريا 
ن كُلِّ مثٍَل فَأَبى أَكْثَر الناِس ِإلَّا كُفُورا ِللناِس ِفي هذَا الْقُرآِن ِم

وقَالُوا لَن نؤِمن لَك حتى تفْجر لَنا ِمن الْأَرِض ينبوعا ) 89(
أَو تكُونَ لَك جنةٌ ِمن نِخيٍل وِعنٍب فَتفَجر الْأََار ِخلَالَها ) 90(

طَ السماَء كَما زعمت علَينا ِكسفًا أَو أَو تسِق) 91(تفِْجريا 
أَو يكُونَ لَك بيت ِمن زخرٍف ) 92(تأِْتي ِباللَِّه والْملَاِئكَِة قَِبيلًا 

أَو ترقَى ِفي السماِء ولَن نؤِمن ِلرِقيك حتى تنزلَ علَينا ِكتابا 
وما ) 93( ربي هلْ كُنت ِإلَّا بشرا رسولًا نقْرؤه قُلْ سبحانَ

 ثَ اللَّهعى ِإلَّا أَنْ قَالُوا أَبدالْه ماَءهوا ِإذْ جِمنؤأَنْ ي اسالن عنم
قُلْ لَو كَانَ ِفي الْأَرِض ملَاِئكَةٌ يمشونَ ) 94(بشرا رسولًا 

لَيا علْنزلَن نيِئنطْمولًا مسلَكًا راِء ممالس ِمن قُلْ كَفَى ) 95(ِهم
  )86(ِباللَِّه شِهيدا بيِني وبينكُم ِإنه كَانَ ِبِعباِدِه خِبريا بِصريا 

  فَضلَهÇünkü  ِإنRabbinin  ِمن ربكrahmeti  رحمةAncakً ِإلَّا
O'nun lütufkârlığıكلَيع كَان  sana اكَِبير çok büyüktür 

87) Ancak Rabbinin rahmeti (onu gidermemiş). Çünkü 
O'nun sana lütufkârlığı çok büyüktür. 

 insü  الِْإنسbir araya gelseler  اجتَمعتAndolsunْ  لَِئنDe ki قُْل
الِْجنو cinلَىع  üzereْأتُواي َأن  ortaya koymakِبِمثِْل  bir 

benzeriniذَاه  buآِنالْقُر  Kur'an'ınْأتُونلَا ي  ortaya getiremezler 
  ِلبعٍضbirlerine  كَان بعضهمeğer  لَوve  وonun benzerini ِبِمثِْلِه
biriاظَِهير  destek de olsalar 

88) De ki: Andolsun, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya 
koymak üzere insücin bir araya gelseler ve eğer biribirlerine 
destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler. 

لَقَدو Muhakkak kiفْنَارص  biz çeşitli şekillerde anlattıkِللنَّاِس  
insanlaraذَاِفي ه  buآِنالْقُر  Kur'an'daِّكُل ِمن  her türlüثٍَلم  

misaliىفََأب  Yine de kabullenmedilerَأكْثَر  çoğuالنَّاِس  
insanlarınِإلَّا  başkasınıاكُفُور  inkârcılıktan 

89) Muhakkak ki biz, bu Kur'an'da insanlara her türlü 
misali çeşitli şekillerde anlattık. Yine de insanların çoğu 
inkârcılıktan başkasını kabullenmediler. 

و Ve قَالُوا onlar dedilerنُْؤِمن لَن  inanmayacağızلَك  sana تَّىح 
aslaرتَفْج  fışkırtmadıkçaلَنَا  bizim içinِضالَْأر ِمن  yerden 
 bir kaynak ينْبوعا

90) Ve onlar: "Sen, dediler, bizim için yerden bir kaynak 
fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız." 
(*)Yukarıdaki âyetler, insanoğlunun bildiğinden daha çok bilmediği 
şeylerin bulunduğuna işaret edildi. Ruhla beyin arasındaki bağlantıya 
değinilerek konu üzerinde düşünmemiz istenildi. Sonra Kur'ân'ın 
insandan yana bütün lüzumlu bilgilerle donatılarak indirildiği ve her 
kelimesiyle ilâhi kudreti yansıttığı belirtildi. O bakımdan Kur'ân'ın bir 
benzerini hazırlayıp ortaya koymanın beşer kudretinin çok ötesinde 
bulunduğu hatırlatılarak, Allah ile boy ölçmenin mümkün olamıyacağına 
işaret edildi.  
 
 
 
 
 

Cüz 15 – Sure 17                                             İsra Suresi                                                   Sayfa  290 



وِلياَء ومن يهِد اللَّه فَهو الْمهتِدي ومن يضِللْ فَلَن تِجد لَهم أَ
ِمن دوِنِه ونحشرهم يوم الِْقيامِة علَى وجوِهِهم عميا وبكْما 

ذَِلك ) 97(وصما مأْواهم جهنم كُلَّما خبت ِزدناهم سِعريا 
را وا ِعظَامقَالُوا أَِئذَا كُنا واِتنوا ِبآيكَفَر مهِبأَن مهاؤزا جا أَِئنفَات

أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَِّذي خلَق ) 98(لَمبعوثُونَ خلْقًا جِديدا 
 ملَ لَهعجو مِمثْلَه لُقخلَى أَنْ يع قَاِدر ضالْأَراِت واومالس

و أَنتم قُلْ لَ) 99(أَجلًا لَا ريب ِفيِه فَأَبى الظَّاِلمونَ ِإلَّا كُفُورا 
تمِلكُونَ خزاِئن رحمِة ربي ِإذًا لَأَمسكْتم خشيةَ الِْإنفَاِق وكَانَ 

ولَقَد آتينا موسى ِتسع آياٍت بيناٍت ) 100(الِْإنسانُ قَتورا 
نك فَاسألْ بِني ِإسراِئيلَ ِإذْ جاَءهم فَقَالَ لَه ِفرعونُ ِإني لَأَظُ

قَالَ لَقَد عِلمت ما أَنزلَ هؤلَاء ِإلَّا ) 101(ياموسى مسحورا 
رب السماواِت والْأَرِض بصاِئر وِإني لَأَظُنك ياِفرعونُ مثْبورا 

)102 (ج هعم نمو اهقْنِض فَأَغْرالْأَر ِمن مهِفزتسأَنْ ي ادا فَأَرِميع
وقُلْنا ِمن بعِدِه ِلبِني ِإسراِئيلَ اسكُنوا الْأَرض فَِإذَا جاَء ) 103(

  )104(وعد الْآِخرِة ِجئْنا ِبكُم لَِفيفًا 
  هُؤلَاءindirdi  ما َأنزَلbiliyorsun ki  عِلمتPekâlâَ  لَقَدdedi قَاَل

bunlarıِإلَّا  ancakبر  Rabbiاِت الساوم göklerinو  ve ِضالَْأر 
yerin اِئرصب birer ibret olmak üzereِإنِّيو  Ben deلََأظُنُّك  senin 

sanıyorumنوعاِفري  Ey Firavunاورثْبم  hakikaten 
mahvolduğunu 

102) "Pekâlâ biliyorsun ki, dedi, bunları, birer ibret olmak 
üzere, ancak, göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun! 
Ben de senin hakikaten mahvolduğunu sanıyorum." 

ادفََأر Derken istediمهتَِفزسي َأن  onları çıkarmakِضالَْأر ِمن  
ülkedenقْنَاهفََأغْر  Bu yüzden biz onu boğdukو  ve هعم نم 

maiyyetindekilerinِميا جع hepsini 
103) Derken, onları ülkeden çıkarmak istedi. Bu 
yüzden biz onu ve maiyyetindekilerin hepsini 
(denizde) boğduk. 

 İsrailoğullarına  ِلبِني ِإسراِئيَلArkasından da  ِمن بعِدِهdedik وقُلْنَا
 tahakkuk  جاءkadar  فَِإذَاO topraklarda   الَْأرضoturun اسكُنُوا

edinceyeدعو  vaadiِةالْآِخر  Ahiretِجْئنَا ِبكُم  sizi getireceğizلَِفيفًا  
bir araya 

104) Arkasından da İsrailoğullarına: "O topraklarda oturun! 
Ahiret vaadi tahakkuk edinceye kadar, sizi bir araya 
getireceğiz" dedik. 
(*)Bu âyetler, Firavun Musa Peygamber'e: “Doğrusu seni büyülenmiş 
sanıyorum” dediği gibi, Mekkeli müşriklerin de Hz. Muhammed (a.s.)'e 
“Büyülenmiş adam” dedikleri anlatılarak benzetme yapıldı. Sonra da Musa 
Peygamber'in getirdiği dokuz âyete temas edilerek, beyni yıkanmış 
müşriklerin, inkarcı maddecilerin mucizeyle yola gelmiyeceklerine 
dikkatler çekildi. O bakımdan Hz. Peygamber'den birtakım akıl almaz 
mu'cizeler isteyen Mekkeli'lere en susturucu cevap verilmiş oldu. 
 
 
 
 
 
 
 

و Veنم  kimeِدهي  hidayet verirseاللَّه  Allahوفَه  odurتَِديهالْم  
işte doğru yolu bulanنمو  kimi deِلْلضي  hidayetten uzak 

tutarsaتَِجد فَلَن  bulamazsınملَه  artık onlaraاءِليَأو  dostlar ِمن 
 gününde  يومonları همhaşrederiz   ونَحشُرOndan başka دوِنِه
 kör  عمياbir halde yüzükoyun  علَى وجوِهِهمKıyamet الِْقيامِة
  جهنَّمOnların kalacağı yer  مْأواهمsağır صما ve  وdilsiz وبكْما

cehennemdir kiْتا خَبكُلَّم  ateşi yavaşladıkçaمنَاهِزد  onun 
artırırızا سِعير alevini 

97) Ve Allah kime hidayet verirse, işte doğru yolu bulan 
odur; kimi de hidayetten uzak tutarsa, artık onlara, Ondan 
başka dostlar bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, 
dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun haşrederiz. Onların 
kalacağı yer cehennemdir ki, ateşi yavaşladıkça onun 
alevini artırırız. 

ذَِلك işte budurماُؤهزج  Cezalarıمِبَأنَّه  Çünkü onlarواكَفَر  inkâr 
etmişlerاِتنَاِبآي  âyetlerimiziو  veقَالُوا  demişlerdirَأِئذَا  

olduktan sonraكُنَّا  Sahi bizlerاِعظَام  bir kemik فَاتًارو yığını 
  جِديداbir yaratılışla  خَلْقًاdiriltilmiş  لَمبعوثُونmi olacağız? َأِئنَّا

yeni 
98) Cezaları işte budur! Çünkü onlar, âyetlerimizi inkâr 
etmişler ve: "Sahi bizler, bir kemik yığını olduktan sonra 
yeni bir yaratılışla diriltilmiş mi olacağız?" demişlerdir. 

 olan  الَِّذيAllah  اللَّهkuşkusuz  َأنGörmediler mi ki َأولَم يروا
 kadirdir قَاِدرyeri  الَْأرضve   وgökleri السماواِت yaratmış خَلَقَ

  وجعَلkendilerinin benzerini  ِمثْلَهمyaratmaya da علَى َأن يخْلُقَ
O takdir ettiملَه  onlar içinلًاَأج  bir vâdeبيلَا ر  şüphe yoktur 

  ِإلَّاzalimler  الظَّاِلمونAma kabullenmediler  فََأبىBunda ِفيِه
başkasınıاكُفُور  inkârcılıktan 

99) Görmediler mi ki, kuşkusuz gökleri ve yeri yaratmış 
olan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir! O, 
onlar için bir vâde takdir etti. Bunda şüphe yoktur. Ama 
zalimler, inkârcılıktan başkasını kabullenmediler. 

  خَزاِئنsahip  تَمِلكُونolsaydınız  َأنتُمeğer  لَوDe ki قُْل
hazinesineِةمحر  rahmetيبر  Rabbiminًا ِإذ o vakitكْتُمسلََأم  

kıstıkça kısardınızَةخَشْي  korkusuylaالِْإنفَاِق  harcanır كَانو 
انالِْإنْس İnsanoğlu daاقَتُور  eli pek sıkıdır 

100) De ki: Rabbimin rahmet hazinesine eğer siz sahip 
olsaydınız, harcanır korkusuyla o vakit kıstıkça kısardınız. 
İnsanoğlu da eli pek sıkıdır. 

لَقَدو Andolsunنَاآتَي  biz verdikىوسم  Musa'yaعِتس  dokuzاٍتآي  
âyetنَاٍتيب  açık açıkأْلفَاس  Haydi sorاِئيَلرِني ِإسب  

İsrailoğullarınaِْإذ  zamanاءج  geldiği مه Onlaraفَقَاَل  dediلَه  
onaوعِفر ن Firavunِإنِّي لََأظُنُّك  senin sanıyorumىوسامي  Ey 

Musaاورحسم  büyülenmiş olduğunu 
101) Andolsun biz, Musa'ya açık açık dokuz âyet verdik. 
Haydi İsrailoğullarına sor. Onlara geldiği zaman Firavun 
ona, "Ey Musa! dedi, senin büyülenmiş olduğunu 
sanıyorum." 
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 ister deyin  ادعواyahut  َأوAllah  اللَّهİster deyin  ادعواDe ki قُْل
انمحالر Rahmanاَأي  Hangisiniواعا تَدم  deseniz olurفَلَه  

Çünkü O'na hastırاءمالَْأس  isimlerنَىسالْح  en güzelرهلَا تَجو  
yüksek sesle okumaلَاِتكِبص  Namazındaْلَا تُخَاِفتو  sesini fazla 

da kısmaاِبه  ondaتَِغابو  tutنيب  ikisinin arasıذَِلك  böyleceِبيلًاس  
bir yol 

110) De ki: "İster Allah deyin yahut ister Rahman deyin. 
Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'na 
hastır." Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla 
da kısma; böylece ikisinin arası bir yol tut. 

و Ve قُْل deدمالْح  hamdederimِللَِّه  Allah'aْتَِّخذي الَِّذي لَم  
edinmeyenالَدو  çocukكُني لَمو  bulunmayanشَِريك لَه  ortağı ِفي 

 bir dosta  وِليO  لَهihtiyacı olmayan  ولَم يكُنhakimiyette الْملِْك
daِّالذُّل ِمن  âcizlikten ötürüو  ve هركَب O'nun şanını yücelt 

 tekbir getirerek تَكِْبيرا
111) "Ve çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, 
âcizlikten ötürü O, bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a 
hamdederim" de ve tekbir getirerek O'nun şanını yücelt. 
İsrâ suresine, Allah'ı her türlü noksanlıktan, beşeri sıfatlardan tenzih ile 
başlanır; O'na hamd etmek ve büyüklüğünü anmak sözleriyle bitirilir. 
Çünkü Allah'ın yüceliğini, kudretinin sınırsızlığını, ilminin de her şeyi 
kapsayıp kuşattığını bilmeyenler, O'nu tenzih ve tesbih etmeyi 
düşünmezler. İmânın tadını ve zevkini kalbinin derinliğine indirip 
gönlünü Allah sevgi ve saygısıyla dolduran takva sahipleri ise, eriştikleri 
derece gereği, Allah'ın mülkünde ortağı ve yardımcısı olmadığını idrâk 
ederler ve bu hava içinde sık sık O'na hamd ederler. Büyüklüğünün kıyas 
ve nisbete girmediğini anlayarak “Allah-u Ekber” diyerek teslimiyet 
gösterirler. 

 
18 KEHF SURESİ 

Kur'an-ı Kerim'in 18. Sûresi. Bir bölümünde ashâb-ı 
kehf'den bahsettiği için bu adı almıştır. Mekke'de nâzil 
olmuştur. 110 âyet, 1577 kelime ve 6360 harften ibârettir. 
Âyet sonlarına ahenk veren fâsılası "elif" harfidir. Yirmi 
sekizinci âyetin Medine'de indiği rivâyet edilir. Kehf, dağda 
geniş mağara anlamına gelir. Sûrede üç önemli kıssa yer 
alır. Ashâb-ı Kehf, Musa ve Hızır (a.s) kıssası ve 
Zülkarneyn kıssası. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

دمالْح Hamd olsunِللَِّه  Allah'aالَِّذي  kiَلَأنز  indirdiِدِهبلَى عع  
kulunaالِْكتَاب  Kitab 'ıو  ve ْلعجي لَم koymadıلَه  onaاجِعو  

hiçbir eğrilik 
1) Hamd olsun Allah'a ki kuluna, Kitab'ı indirdi ve ona 
hiçbir eğrilik koymadı. 

 azaba karşı  بْأساOnu uyarmak  ِلينِذرdosdoğru olarak قَيما
 يبشِّرve   وindirdi ki katından gelecek دنْه ِمن لşiddetliَ شَِديدا

müjdelemek içinْؤِمِنينالْم  müminlereالَِّذين  kendileri için 
لُونمعي işler yapanاِتاِلحالص  yararlıملَه َأن  bulunduğunuارَأج  

mükafatنًاسح  güzel 
2) Onu dosdoğru olarak indirdi ki katından gelecek şiddetli 
azaba karşı uyarmak ve yararlı işler yapan müminlere 
kendileri için güzel mükafat bulunduğunu müjdelemek 
için. 

اِكِثينم kalacaklarlardırِفيِه  Onlar oradaادَأب  ebedî 
3) Onlar orada ebedî kalacaklarlardır. 

و Ve نِذري uyarmak içinقَالُوا الَِّذين  diyenleri deَاتَّخَذ  edindiاللَّه  
Allahالَدو  evlât 

4) Ve "Allah evlât edindi" diyenleri de uyarmak için. 
 
 

وِبالْحق أَنزلْناه وِبالْحق نزلَ وما أَرسلْناك ِإلَّا مبشرا ونِذيرا 
)105 ( اهلْنزنكٍْث ولَى ماِس علَى النع أَهقْرِلت اهقْنا فَرآنقُرو

وا ِإنَّ الَِّذين أُوتوا الِْعلْم قُلْ آِمنوا ِبِه أَو لَا تؤِمن) 106(تِرتيلًا 
) 107 (سجداِمن قَبِلِه ِإذَا يتلَى علَيِهم يِخرونَ ِللْأَذْقَاِن 

) 108(ويقُولُونَ سبحانَ ربنا ِإنْ كَانَ وعد ربنا لَمفْعولًا 
قُلْ ادعوا ) 109(ويِخرونَ ِللْأَذْقَاِن يبكُونَ ويِزيدهم خشوعا 

اللَّه أَو ادعوا الرحمانَ أَيا ما تدعوا فَلَه الْأَسماُء الْحسنى ولَا 
) 110(تجهر ِبصلَاِتك ولَا تخاِفت ِبها وابتِغ بين ذَِلك سِبيلًا 

ي لَما ولَدِخذْ وتي ِللَِّه الَِّذي لَم دمقُلْ الْحِفي و ِريكش لَه كُن
 )111(الْملِْك ولَم يكُن لَه وِلي ِمن الذُّلِّ وكَبره تكِْبريا 

 )18(سورة الكهف 
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم

الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَنزلَ علَى عبِدِه الِْكتاب ولَم يجعلْ لَه ِعوجا 
)1 (قَي الَِّذين ِمِننيؤالْم رشبيو هنلَد ا ِمنِديدا شأْسب نِذرا ِليم

ماِكِثني ِفيِه أَبدا ) 2(يعملُونَ الصاِلحاِت أَنَّ لَهم أَجرا حسنا 
 )4(وينِذر الَِّذين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا ) 3(
و Ve ِّقِبالْح hak olarak لْنَاَأنز biz indirdikه  onu ِّقِبالْحو o da 

hakkıَلنَز  getirdiلْنَاكسا َأرمو  Seni de gönderdikِإلَّا  ancak 
 uyarıcı olarak نَِذيرا ve  وmüjdeleyici مبشِّرا

105) Ve biz onu hak olarak indirdik; o da hakkı getirdi. Seni 
de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. 

و Ve آنًاقُر Kur'an olarakقْنَاهفَر  biz onu diye ayırdıkَأهِلتَقْر  
okuyasınلَى النَّاِسع  insanlaraكٍْثلَى مع  dura duraو  ve لْنَاهنَز 

onu peyderpeyتَنِزيلًا  indirdik 
106) Ve biz onu, Kur'an olarak, insanlara dura dura 
okuyasın diye ayırdık; ve onu peyderpey indirdik. 

  لَا تُْؤِمنُواveya  َأوSiz ona  ِبِهister inanın  آِمنُواDe ki قُْل
inanmayınِإن  şu bir gerçek kiالَِّذين  kimselereُأوتُوا  

kendilerine verilenالِْعلْم  ilimِلِهقَب ِمن  bundan önceَتْلَى ِإذا ي 
okununcaِهملَيع  oونِخري  derhal kapanırlar ِللَْأذْقَاِن yüz üstü 

 secdeye سجدا
107) De ki: Siz ona ister inanın veya inanmayın; şu bir 
gerçek ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o 
okununca, derhal yüz üstü secdeye kapanırlar. 

و Ve قُولُوني derlerdi kiانحبس  tesbih ederizنَابر  Rabbimiziِإن  
mutlakaدعو كَان  vâdiنَابر  Rabbimizinولًافْعلَم  yerine getirilir 

108) Ve derlerdi ki: Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin 
vâdi mutlaka yerine getirilir. 

و Ve يونِخر yere kapanırlarِللَْأذْقَاِن  yüz üstüكُونبي  ağlayarak 
مهِزيديو onların artırırاخُشُوع  saygısını 

109) Ve ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar. (Kur'an 
okumak) onların saygısını artırır. 
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 اِهِهمأَفْو ِمن جرخةً تكَِلم تركَب اِئِهملَا ِلآبِعلٍْم و ِبِه ِمن ما لَهم
قُولُونَ ِإلَّا كَِذبِإنْ ) 5(ا ِإنْ ي لَى آثَاِرِهمع كفْسن اِخعب لَّكفَلَع

ِإنا جعلْنا ما علَى الْأَرِض  )6(لَم يؤِمنوا ِبهذَا الْحِديِث أَسفًا 
وِإنا لَجاِعلُونَ ما علَيها  )7(ِزينةً لَها ِلنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا 

أَم حِسبت أَنَّ أَصحاب الْكَهِف والرِقيِم  )8(صِعيدا جرزا 
ِإذْ أَوى الِْفتيةُ ِإلَى الْكَهِف فَقَالُوا  )9(كَانوا ِمن آياِتنا عجبا 

ربنا آِتنا ِمن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا ِمن أَمِرنا رشدا 
ثُم  )11(لْكَهِف ِسِنني عددا فَضربنا علَى آذَاِنِهم ِفي ا )10(

نحن  )12(بعثْناهم ِلنعلَم أَي الِْحزبيِن أَحصى ِلما لَِبثُوا أَمدا 
نقُص علَيك نبأَهم ِبالْحق ِإنهم ِفتيةٌ آمنوا ِبربِهم وِزدناهم هدى 

)13( لَى قُلُوِبِهما عطْنبراِت واومالس با رنبوا فَقَالُوا رِإذْ قَام 
هؤلَاِء  )14(والْأَرِض لَن ندعو ِمن دوِنِه ِإلَها لَقَد قُلْنا ِإذًا شطَطًا 

قَومنا اتخذُوا ِمن دوِنِه آِلهةً لَولَا يأْتونَ علَيِهم ِبسلْطَاٍن بيٍن 
ِمم أَظْلَم نا فَملَى اللَِّه كَِذبى عرافْت 15(ن(  

ننَح Bizنَقُص  anlatıyoruzكلَيع  sanaمَأهنَب  onların haberlerini 
  آمنُواgençlerdi  ِفتْيةGerçekten onlarٌ  ِإنَّهمgerçek olarak ِبالْحقِّ

inanmışِهمبِبر  Rablerineمنَاهِزدو  Biz de onların arttırmıştık 
 hidayetlerini هدى

13) Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. 
Gerçekten onlar, Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de 
onların hidayetlerini arttırmıştık. 

و Veطْنَابر  metîn kıldıkلَى قُلُوِبِهمع  kalpleriniِْإذ  zamanواقَام  
Kıyam ettikleriفَقَالُوا  demişlerdi kiنَابر  Rabbimizبر  

Rabbidirاِتاومالس  göklerinو  ve ِضالَْأر yerinوعنَد لَن  
çağırmayızوِنِهد ِمن  O'ndan başkasınıاِإلَه  ilah diyeلَقَد  Yoksa 

 saçma sapan  شَطَطًاoluruz  ِإذًاBiz konuşmuş قُلْنَا
14) Ve kalplerini metîn kıldık. Kıyam ettikleri zaman 
demişlerdi ki: "Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz, 
O'ndan başkasını ilah diye çağırmayız. Yoksa saçmasapan 
konuşmuş oluruz.” 

 ِنِه ِمن دوedindiler  اتَّخَذُواkavmimiz  قَومنَاŞu bizim هُؤلَاِء
O’ndan başkaًةآِله  ilahlarلَالَو  Bariْأتُوني  getirselerdiِهملَيع  

onlara dairلْطَاٍنِبس  bir delilٍنيب  açıkنفَم  kimdir?َأظْلَم  daha 
zalimىافْتَر نِمم  uydurandanلَىع  hakkındaاللَِّه  Allahاكَِذب  
yalan 

15) “Şu bizim kavmimiz O’ndan başka ilahlar edindiler. 
Bari onlara dair açık bir delil getirselerdi. Öyle ise Allah 
hakkında yalan uydurandan daha zalim kimdir?” 
(*)Din ve vicdan hürriyeti bulunmayan bir toplumda yaşayan bu gençler, 
putperest kavimlerine karşı çıkıp göklerin ve yerin rabbinden başkasına 
ibadet etmeyeceklerini açıkladılar, Ancak gelişmeler karşısında kavimleri 
arasında Allah'a olan imanlarını serbestçe ifade etme ve inançlarının 
gereğini yerine getirme imkânı bulamayacaklarını, hatta onların arasında 
hayat hakkına dahi sahip olamayacaklarını anlayınca, köpeklerini de 
yanlarına alarak mağaraya sığındılar. 
 
 
 
 
 
 

 hiçbir bilgisi yoktur ٍم ِمن ِعلbu konudaْ  ِبِهonların  لَهمNe ما
اِئِهملَا ِلآبو ne de atalarınınْتركَب  ne büyük olduًةكَِلم  bu söz 

جتَخْر çıkanاِهِهمَأفْو ِمن  Ağızlarındanِإن  bir şeyقُولُوني  
söylemiyorlarِإلَّا  başkaاكَِذب  Yalandan 

5) Ne onların, ne de atalarının bu konuda hiçbir bilgisi 
yoktur. Ağızlarından çıkan bu söz ne büyük oldu! Yalandan 
başka bir şey söylemiyorlar. 

لَّكفَلَع neredeyseاِخعب  harap edeceksinكنَفْس  kendini لَىع 
آثَاِرِهم arkalarındanِإن  eğerْؤِمنُواي لَم  inanmazlarsa ذَاِبه Bu 
 üzüntüyle  َأسفًاsöze الْحِديِث

6) Bu (yeni) (Kur’an)söze inanmazlarsa eğer arkalarından 
üzüntüyle neredeyse kendini harap edeceksin. 
Utbe ibn Rabîa, Şeybe ibn Rabîa, Ebu Cehl ibn Hişâm, en-Nadr ibnu'l-
Hâris, Ümeyye ibn Halef, el-As ibn Vâil, el-Esved ibnu'l-Muttalib ve 
Ebu'l-Bahteri, bir grup Kureyşli içinde bir araya gelmişler 
(konuşuyorlardı). Allah'ın Resûlü (a.s)'e, kavminden görmekte olduğu bu 
muhalefet, onlara getirmiş olduğu bu öğütleri inkâr etmeleri çok ağır 
gelmiş ve onu çok üzmüştü. İşte bunun üzerine Allah Tealâ, bu ayet-i 
kerimeyi indirdi.389 

 yeryüzündeki  ما علَى الَْأرِضbiz yaptık  جعلْنَاKuşkusuz ِإنَّا
  َأيهمdeneyelim diye  ِلنَبلُوهمher şeyi  لَهاbir zinet ِزينَةً

hangisininنسَأح  daha güzelلًامع  amel edeceğini 
7) Kuşkusuz biz, hangisinin daha güzel amel edeceğini 
deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi bir zinet yaptık. 

و Ve ِإنَّا biz mutlakaاِعلُونلَج  yapacağızام  her şeyiاهلَيع  
oradakiاِعيدص  bir toprakازرج  kupkuru 

8) Ve biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak 
yapacağız. 

َأم Yoksa senَتِسبح  mi sandın?ابحَأص َأن  ashabınıِفالْكَه  
Kehfو  ve ِقيِمالر Rakîmاِتنَاآي كَانُوا ِمن  ayetlerimizdenابجع  

bizim şaşılacak 
9) Yoksa sen, Kehf ve Rakîm390 ashabını bizim şaşılacak 
ayetlerimizden mi sandın? 
Kehf "dağda bulunan büyük ve geniş mağara"; Ashâb-ı Kehf ise, "mağara 
arkadaşları" demek olup bir mağarada yıllarca uyutulduktan sonra tekrar 
uy and ırıldıkiarı haber verilen kişiler" hakkında kullanılmıştır. 

  ِإلَى الْكَهِفO gençler  الِْفتْيةsığındıklarıُ  َأوىzaman ِإذْ
mağarayaفَقَالُوا  demişlerdi kiنَابر  Rabbimizنْكلَد آِتنَا ِمن  

tarafındanًةمحر  rahmetو  ve ْئيه verلَنَا  Bizeِرنَاَأم ِمن  
işimizdenاشَدر  bize doğruyu bulma başarısı ver 

10) O gençler mağaraya sığındıkları zaman demişlerdi ki: 
“Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve işimizden bize 
doğruyu bulma başarısı ver.” 
(*)Putperest bir kavmin içinde Allah'ın varlığına ve birliğine inanan birkaç 
genç, bu inançlarını dile getirip putperestliğe karşı çıkmış, onların 
kötülüklerinden korunmak için bir mağaraya sığınmışlar; yanlarındaki 
köpekleriyle birlikte mağarada derin bir uykuya dalan bu gençler 
muhtemelen 309 yıl sonra uyanmışlardır. Burada bir gün veya daha kısa 
bir süre uyuduklarını sanan gençler, içlerinden birini yiyecek almak üzere 
şehre gönderdiklerinde, onların durumunu öğrenen insanlar Allah'ın 
vaadinin hak olduğuna ve kıyametin mutlaka geleceğine inanmışlardır. 
Kıssanın ana hatları bu olup ileride âyetlerin tefsirinde daha geniş olarak 
tekrar ele alınacaktır.   

نَافَضبر Böylelikle vurdukلَى آذَاِنِهمع  kulaklarınaِفِفي الْكَه  
mağaradaِسِنين  yıllarاددع  nice 

11) Böylelikle mağarada nice yıllar kulaklarına vurduk. 
ثُم Sonraمثْنَاهعب  kaldıkları süreyiَأي لَمِلنَع  hangisininِنيبالِْحز  

iki guruptanىصَأح  daha iyi hesap ettiğiniاِلم  onlarıلَِبثُوا  
ayırdedelimادَأم  uyandırdık 

12) Sonra iki guruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi 
hesap ettiğini ayırdedelim diye onları uyandırdık. 
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و Ve مهبستَح sen onları sanırdınقَاظًاَأي  uyanıkمهو  kendileri 
قُودر uykuda oldukları haldeو  Ve مهنُقَلِّب onları çevirirdik َذَات 
  باِسطKöpekleri deٌ  وكَلْبهمsola  وذَاتَ الشِّماِلsağa يِنالْيِم

girişindeِهياعِذر  ön ayaklarını uzatmışِصيِدِبالْو  yatmakta idi 
لَو Eğerَتاطَّلَع  muttali olsa idinِهملَيع  onların durumlarına 

 için لَمِلْئتَ ve  وkaçardın  ِفراراonlardan  ِمنْهمdönüp لَولَّيتَ
dolardıمِمنْه  gördüklerin yüzündenابعر  korku ile 

18) Ve kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık 
sanırdın. Ve onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de 
(mağaranın) girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmakta idi. 
Eğer onların durumlarına muttali olsa idin dönüp onlardan 
kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı. 

و Veكَذَِلك  böyleceثْنَاعب  biz uyandırdıkمه  onlarıلُوااءتَسِلي  
birbirlerine sormaları içinمنَهيب  aralarındaقَاَل  dediقَاِئٌل مِمنْه  

İçlerinden biriكَم  Ne kadarلَِبثْتُم  kaldınızقَالُوا  dedilerلَِبثْنَا  
kadar kaldıkاموي  Bir günَأو  ya daضعب  bir parçasıٍموي  

gününقَالُوا  şöyle dedilerكُمبر  Rabbinizلَمَأع  daha iyi bilirاِبم  
müddetiلَِبثْتُم  kaldığınız ثُواعفَاب Şimdi siz gönderin deكُمدَأح  

içinizden biriniِرِقكُمِبو  gümüş paranızlaِذِهه  şuِدينَِةِإلَى الْم  
şehreنظُرفَلْي  baksınاهَأي  hangiكَىَأز  daha temiz iseاامطَع  

yiyeceğiْأِتكُمفَلْي  size getirsinٍقِبِرز  erzakِمنْه  ondanو  ve 
  ِبكُمsakın sezdirmesin  لَا يشِْعرنVe  وnâzik davransın لْيتَلَطَّفْ

siziادَأح  bir kimseye 
19) Ve böylece biz, aralarında birbirlerine sormaları için 
onları uyandırdık: İçlerinden biri: "Ne kadar kaldınız?" 
dedi. (Kimi) "Bir gün ya da günün bir parçası kadar 
kaldık" dediler; (kimileri de) şöyle dedi: "Rabbiniz, 
kaldığınız müddeti daha iyi bilir. Şimdi siz, içinizden birini 
şu gümüş paranızla şehre gönderin de, baksın, (şehrin) 
hangi yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin; ve 
nâzik davransın. Ve sakın sizi bir kimseye sezdirmesin." 
(*)Yüce Allah'ın, mağaradaki gençleri hiçbir gıda almadıkları halde 
bedenlerinde herhangi bir bozulma olmadan uzun süre uyuttuktan sonra 
tekrar uyandırması O'nun insanları öldükten sonra tekrar diriltebileceğine 
dair bir misal ve delildir. Uyandıktan sonra gençler uykuda geçirdikleri 
süre hakkında birbirleriyle tartışmışlar; geçen süreyi ve dünyada meydana 
gelen değişiklikleri bilmedikleri için inkarcıların kendileri hakkındaki 
tehditlerinin devam ettiğini sanmışlardı. Bu sebeple yiyecek almak üzere 
şehre gönderdikleri arkadaşlarını dikkatli olması hususunda uyarmışlardı. 
Ancak gencin asırlar öncesine ait kıyafeti, elindeki para ve 
konuşmasındaki farklılık onu ele verdi. 

مِإنَّه Çünkü onlarِإن  eğerوارظْهي  muttali olurlarsaكُملَيع  size 
وكُممجري ya sizi taşlayarak öldürürlerَأو  veyaوكُمِعيدي  çevirirler 

kiِفي ِملَِّتِهم  kendi dinlerineوا  وتُفِْلح لَن iflah olmazsınızِإذًا  o 
zamanادَأب  ebediyyen 

20) "Çünkü onlar eğer size muttali olurlarsa, ya sizi 
taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine çevirirler ki o 
zaman ebediyyen iflah olmazsınız." 
(*)Bu âyetler, Mekke'de mü'minleri tedirgin edip din ve vicdan hürriyeti 
tanımayan müşriklerin eza ve cefasına tahammül etmeğe çalışan 
mü'minleri teselli etmek ve yakında hicret olayının meydana geleceğini 
kapalı bir şekilde haber vermek üzere Ashab-ı-Kehf misal verildi. Önemli 
safhaları anlatılarak mü'minlere birtakım mesajlar iletildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا اللَّه فَأْووا ِإلَى الْكَهِف ينشر وِإذْ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ ِإلَّ
لَكُم ربكُم ِمن رحمِتِه ويهيئْ لَكُم ِمن أَمِركُم ِمرفَقًا 

)16(  ذَات ِفِهمكَه نع راوزتت تِإذَا طَلَع سمى الشرتو
مهاِل ومالش ذَات مهقِْرضت تبِإذَا غَرِمِني والْي هٍة ِمنوِفي فَج 

ذَِلك ِمن آياِت اللَِّه من يهِد اللَّه فَهو الْمهتِدي ومن يضِللْ 
وتحسبهم أَيقَاظًا وهم رقُود  )17(فَلَن تِجد لَه وِليا مرِشدا 

ِسطٌ ِذراعيِه ونقَلِّبهم ذَات الْيِمِني وذَات الشماِل وكَلْبهم با
 مهِمن ِلئْتلَما وارِفر مهِمن تلَّيلَو ِهملَيع تاطَّلَع ِصيِد لَوِبالْو

وكَذَِلك بعثْناهم ِليتساَءلُوا بينهم قَالَ قَاِئلٌ ِمنهم  )18(رعبا 
 قَالُوا ربكُم أَعلَم ِبما كَم لَِبثْتم قَالُوا لَِبثْنا يوما أَو بعض يوٍم

لَِبثْتم فَابعثُوا أَحدكُم ِبوِرِقكُم هِذِه ِإلَى الْمِدينِة فَلْينظُر أَيها 
 نَّ ِبكُمِعرشلَا يو لَطَّفتلْيو هٍق ِمنِبِرز أِْتكُما فَلْيامكَى طَعأَز

 علَيكُم يرجموكُم أَو يِعيدوكُم ِفي ِإنهم ِإنْ يظْهروا) 19(أَحدا 
  )20(ِملَِّتِهم ولَن تفِْلحوا ِإذًا أَبدا 

و Ve ِْإذ madem kiموهلْتُمتَزاع  siz onlardan uzaklaştınızو  ve 
وندبعا يم onların tapmakta olduklarıِإلَّا  dışındaاللَّه  Allah'ın 

  لَكُمyaysın  ينشُرmağaraya  ِإلَى الْكَهِفo halde sığının ki فَْأووا
sizeكُمبر  Rabbinizِتِهمحر ِمن  rahmetiniو  ve ْئيهي sağlasınلَكُم  

sizin içinِركُمَأم ِمن  işinizdeِمرفَقًا  kolaylık 
16) "Ve madem ki siz onlardan ve onların Allah'ın dışında 
tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde 
mağaraya sığının ki, Rabbiniz size rahmetini yaysın ve 
işinizde sizin için kolaylık sağlasın." 

و Ve ىتَر görürdünسالشَّم  güneşiِإذَا  zamanْتطَلَع  Doğduğu 
راوتَتَز meylederِفِهمكَه نع  mağaralarınınِميِنذَاتَ الْي  sağınaو  

veِإذَا  deْتبغَر  batarkenمهتَقِْرض  isabet etmeden geçerdi َذَات 
 ِمنْهbir köşesinde   ِفي فَجوٍةonlara  وهمsol taraftan الشِّماِل

Onlar ذَِلك İşte bu اِتآي ِمن âyetlerindendirاللَِّه  Allah'ınنم  
kimeِدهي  hidayet ederseاللَّه  Allahوفَه  işte oتَِديهالْم  hakka 

ulaşmıştırنمو  kimi deِلْلضي  hidayetten mahrum ederseفَلَن  
تَِجد artık bulamazsınلَه  onuاِليو  bir dostاِشدرم  doğruya 

yöneltecek 
17) Ve güneşi görürdün: Doğduğu zaman mağaralarının 
sağına meyleder; ve batarken de sol taraftan onlara isabet 
etmeden geçerdi. Onlar bir köşesinde. İşte bu, Allah'ın 
âyetlerindendir. Allah kime hidayet ederse, işte o, hakka 
ulaşmıştır, kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu 
doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın. 
(*)Âyetlerin tasvirinden anlaşıldığına göre mağaranın ağzı kuzey ile 
kuzeybatı arasında bir noktaya bakmaktadır. Zira sabah güneşi sağ 
tarafından doğmakta ve batmcaya kadar güneş ışınları mağaranın içine 
düşmemektedir. Ancak akşam güneşi, çok kısa bir süre mağaranın 
kapısından içeri vurmakta, fakat onlar mağaranın ortasında oldukları için 
bundan etkilenmemektedirler. 

 
 
 
 
 
 
 

Cüz 15 – Sure 18                                             Kehf Suresi                                                   Sayfa  294 



عِلي ِهملَيا عنثَرأَع كَذَِلكةَ لَا واعأَنَّ السو قاللَِّه ح دعوا أَنَّ ولَم
ريب ِفيها ِإذْ يتنازعونَ بينهم أَمرهم فَقَالُوا ابنوا علَيِهم بنيانا 
 ِهملَيِخذَنَّ عتلَن ِرِهملَى أَموا عغَلَب قَالَ الَِّذين ِبِهم لَمأَع مهبر

سيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ راِبعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ ) 21 (مسِجدا
 مهكَلْب مهثَاِمنةٌ وعبقُولُونَ سيِب ويا ِبالْغمجر مهكَلْب مهاِدسس

ا ِمراًء قُلْ ربي أَعلَم ِبِعدِتِهم ما يعلَمهم ِإلَّا قَِليلٌ فَلَا تماِر ِفيِهم ِإلَّ
ولَا تقُولَن ِلشيٍء ِإني ) 22(ظَاِهرا ولَا تستفِْت ِفيِهم ِمنهم أَحدا 

ِإلَّا أَنْ يشاَء اللَّه واذْكُر ربك ِإذَا نِسيت ) 23(فَاِعلٌ ذَِلك غَدا 
ولَِبثُوا ) 24(وقُلْ عسى أَنْ يهِديِني ربي ِلأَقْرب ِمن هذَا رشدا 

قُلْ اللَّه أَعلَم ) 25(ِفي كَهِفِهم ثَلَاثَ ِمائٍَة ِسِنني وازدادوا ِتسعا 
 ما لَهم ِمعأَسِبِه و ِصرِض أَبالْأَراِت واومالس بغَي ا لَِبثُوا لَهِبم

 واتلُ ما )26(ِمن دوِنِه ِمن وِلي ولَا يشِرك ِفي حكِْمِه أَحدا 
 ِمن ِجدت لَناِتِه ولَ ِلكَِلمدبلَا م كباِب رِكت ِمن كِإلَي أُوِحي

  )27(دوِنِه ملْتحدا 
 Rabbini  ربكan اذْكُرVe   وAllah  اللَّهdilerse  َأن يشَاءAncak ِإلَّا
 َأنUmarım   عسىdeقُْل ve  وUnuttuğun  نَِسيتzamanَ ِإذَا 

  ِمن هذَاdaha yakın  ِلَأقْربRabbim  ربيbeni doğruya يهِديِني
olanaاشَدر  eriştirir 

24) Ancak Allah dilerse (yapacağım de). Ve unuttuğun 
zaman Rabbini  an ve "Umarım Rabbim beni, doğruya 
daha yakın olana eriştirir"de. 

و Ve لَِبثُوا kadar kaldılarِفِهمِفي كَه  onlar mağaralarındaَثَلَاث  üç 
  ِتسعاyıl da buna ilave etmişlerdir ازدادوا ve  وyıl  ِسِنينyüz ِماَئٍة

dokuz 
25) Ve onlar mağaralarında üç yüz yıl kadar kaldılar ve 
dokuz yıl da buna ilave etmişlerdir. 

  لَِبثُواNe kadar  ِبماdaha iyi bilir  َأعلَمAllah  اللَّهDe ki قُْل
kaldıklarınıلَه  O'na aittir بغَي gizlilikleri اِتاومالس Göklerinو  

ve ِضالَْأر yerinِصرَأب  görmesi deِبِه  O'nunِمعَأسو  işitmesi de 
 bir velisi  ِمن وِليO'ndan başka  ِمن دوِنِهonların  لَهمyoktur ما

شِْركلَا يو ortak etmezكِْمِهِفي ح  O kendi hükümranlığınaادَأح  
bir kimseyi 

26) De ki: Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. 
Göklerin ve yerin gizlilikleri O'na aittir. O'nun görmesi de, 
işitmesi de, onların, O'ndan başka bir velisi yoktur. O, 
kendi hükümranlığına bir kimseyi ortak etmez. 

و Veاتُْل  okuا ُأوِحيم  vahyedileniكِإلَي  sanaِكتَاِب ِمن  
Kitabı'ndanكبر  Rabbininلَا  yokturَلدبم  değiştirebilecek 

  ِمن دوِنِهbulamazsın  لَن تَِجدVe  وOnun kelimelerini ِلكَِلماِتِه
O'ndan başkaادلْتَحم  bir sığınak da 

27) Ve Rabbinin Kitabı'ndan sana vahyedileni oku. Onun 
kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Ve O'ndan başka bir 
sığınak da bulamazsın. 
(*)Hz. Peygamber müşriklerin sorularına cevap verdikçe onlar yeni 
sorular sorup yeni isteklerde bulunuyorlardı. Nitekim Ashâb-ı Kehf ve 
Zülkarneyn hakkındaki sorularına cevap verilmişti. Bu defa da Hz. 
Peygamber'den, eğer çağrısını kabul etmelerini istiyorsa Kur'an'da, 
kendilerinin ve atalarının âdetlerini ve inançlarını destekler nitelikte bazı 
değişiklikler yapmasını istediler. Söz konusu âyet, onların bu tür isteklerini 
reddetmek üzere inmiş ve Peygamber'e, kendisine vahyedileni okuması ve 
ona uyması emredilmiştir.  
 

و Ve كَذَِلك böyleceنَاثَرَأع  haberdar ettik kiِهملَيع  onlardan 
  حقAllah'ınٌّ  اللَِّهvaadinin  وعدkuşkusuz  َأنbilsinler ِليعلَموا

hak olduğunuو  ve َأن elbetteَةاعالس  kıyametinبيلَا ر  şüphe 
götürmezاِفيه  olduğunuِْإذ  Haniونعتَنَازي  tartışıyorlardıمنَهيب  

onlar aralarındaمهرَأم  durumunuفَقَالُوا  Dediler kiنُوا اب yapın 
ِهملَيع Üzerlerineانًانْيب  bir binaمهبر  Rableriلَمَأع  daha iyi bilir 
ِبِهم onlarıقَاَل  dedilerالَِّذين  iseواغَلَب  vâkıf olanlar ِرِهملَى َأمع 

Onların durumunaلَنَتَِّخذَن  kesinlikle yanıbaşlarınaِهملَيع  
Bizler onlarınاِجدسم  bir mescit yapacağız 

21) Ve böylece (insanları) onlardan haberdar ettik ki, 
kuşkusuz Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve elbette 
kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Hani onlar 
aralarında (Ashâb-ı Kehfin) durumunu tartışıyorlardı. 
Dediler ki: "Üzerlerine bir bina yapın. Rableri onları daha 
iyi bilir." Onların durumuna vâkıf olanlar ise: "Bizler, 
kesinlikle onların yanıbaşlarına bir mescit yapacağız" 
dediler. 

قُولُونيس diyeceklerٌثَلَاثَة  Onlar üç kişidirمهاِبعر  dördüncüleri 
deْكَل مهب köpekleridirو  yineقُولُوني  diyeceklerٌةسخَم  Beş 

kişidirمهاِدسس  altıncılarıمهكَلْب  köpekleridirامجر  tahmin 
yürütmektirِبِبالْغَي  bilinmeyen hakkındaو  Ve قُولُوني derler 

 köpekleridir كَلْبهمsekizincisi   وثَاِمنُهمOnlar yedi kişidir سبعةٌ
 Onların  ِبِعدِتِهمdaha iyi bilir  َأعلَمRabbim  ربيDe ki قُْل

sayılarınıمهلَمعا يم  onlar hakkında bilgisi olanِإلَّا قَِليٌل  çok 
azdırاِرفَلَا تُم  bir münakaşaya girişme ِفيِهم Öyle ise onlar 

hakkındaِإلَّا  haricindeاءِمر  delillerinاظَاِهر  açık olmasıو  ve 
 kimselerin  ِمنْهمonlar hakkında  ِفيِهمmalumat isteme لَا تَستَفِْت

 hiçbirinden َأحدا
22) "Onlar üç kişidir; dördüncüleri de köpekleridir" 
diyecekler; yine: "Beş kişidir; altıncıları köpekleridir" 
diyecekler. (Bunlar) bilinmeyen hakkında tahmin 
yürütmektir. (Kimileri de:) "Ve onlar yedi kişidir; 
sekizincisi köpekleridir" derler. De ki: Onların sayılarını 
Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok 
azdır. Öyle ise onlar (Ashâb-ı Kehf) hakkında, delillerin 
açık olması haricinde bir münakaşaya girişme ve onlar 
hakkında (ileri geri konuşan) kimselerin hiçbirinden 
malumat isteme. 

و Ve لَا تَقُولَن demeٍءِلشَي  hiçbir şey içinِإنِّي  Elbette benفَاِعٌل  
yapacağımذَِلك  bunuاغَد  yarın 

23) Ve hiçbir şey için "Elbette ben bunu yarın yapacağım" 
deme. 
İbni Abbas'tan şöyle dediğini nakletmektedir: Peygamber (a.s.) bir şeye 
dair yemin etti, üzerinden ondört gün geçtikten sonra Yüce Allah "Bir 
şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme..." ayeti nazil 
oldu.391 
Herhangi bir şey hususunda "İnşallah" demek, işi Allah'ın iradesine 
bırakmak manasını taşır. Bu, Allah tarafından Peygamberimize bir öğüt 
ve öğretidir. İleride yapılması planlanan işler için inşallah denilmesi 
gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü insanın azim ve iradesi bir şeyin 
meydana gelmesi için yeterli değildir. "Hiç bu kimse yarın ne 
kazanacağını bilemez " (Lokmân, 31/32). 
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ِإن Kuşkusuzالَِّذين  deنُواآم  iman edipِملُواعو  davranışlarda 
bulunanlarاِتاِلحالص  güzelِإنَّا  elbette bizلَا نُِضيع  zâyi 

etmeyizرَأج  ecriniنم  yapanlarınنسَأح  güzelلًامع  işler 
30) Kuşkusuz iman edip de güzel davranışlarda 
bulunanlara, elbette biz, güzel işler yapanların ecrini zâyi 
etmeyiz. 

لَِئكُأو İşteملَه  onlaraُنَّاتج  cennetleri vardırٍندع  Adnِريتَج  
akanِتِهمتَح ِمن  alt taraflarındanارالَْأنْه  ırmaklarنلَّوحي  

bezeneceklerاِفيه  Onlarاِورَأس ِمن  bileziklerleٍبذَه ِمن  altın 
ونسلْبيو giyeceklerاابِثي  elbiselerارخُض  yeşilٍسندس ِمن  kalın 

dîbâdanو  ve ٍقرتَبِإس inceتَِّكِئينم  kurularakاِفيه  oradaلَىع  
üzerineاِئِكالَْأر  tahtlarمِنع  ne güzelابالثَّو  karşılıkو  ve ْنَتسح 

Ne güzelتَفَقًارم  kalma yeri 
31) İşte onlara, alt taraflarından ırmaklar akan Adn 
cennetleri vardır. Onlar tahtlar üzerine kurularak orada altın 
bileziklerle bezenecekler; ince ve kalın dîbâdan yeşil 
elbiseler giyecekler. Ne güzel karşılık ve ne güzel kalma 
yeri! 
(*)Allah Teâlâ bir önceki âyette iman etmeyenlere verilecek cezayı 
belirttikten sonra 30. âyette de "Biz, güzel iş yapanların ecrini asla zayi 
etmeyiz" buyurarak kendisinin adaletine işaret etmekte, inanıp iyi işler 
yapanların emeklerinin boşa gitmeyeceğini, karşılıklarının eksiksiz olarak 
kendilerine verileceğini ifade buyurmaktadır. 31. âyette ise iman edip iyi 
işler yapanlara verilecek karşılığın neler olduğu bildirilmektedir. Âhirct 
hayatı ve burada müminlere verilecek nimetler öz ve yapı itibariyle 
dünyada bilmen nesnelerden farklı olduğu için insanlar tarafından 
bilinmemektedir. Burada ve benzeri diğer âyetlerdeki tasvirler ise 
müminler için ebedî hayatın konforu, canlılığı ve rahatlığının temsilî birer 
anlatımıdır. 

و Ve ِرباض anlatملَه  onlaraثَلًام  misal olarakلَيجِن ر şu iki 
adamıلْنَاعج  vermişاِدِهمِلَأح  Bunlardan birineِننَّتَيج  iki bağı 

  ِبنَخٍْلher ikisinin de etrafını  وحفَفْنَاهماüzüm ِمن َأعنَاٍب
hurmalarla donatmışلْنَاعجو  bitirmiştikامنَهيب  aralarında da 

 ekinler زرعا
32) Ve onlara, şu iki adamı misal olarak anlat: Bunlardan 
birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını 
hurmalarla donatmış, aralarında da ekinler bitirmiştik. 
(*)Bu olay inananla inanmayan insanın iç dünyalarını anlatan bir 
temsildir. Burada inanmanın insan ruhuna verdiği güven ve huzur ile 
inançsızlığın sebep olduğu güvensizlik ve huzursuzluk anlatılarak Mekkeli 
zengin müşriklerle yoksul müslümanların ruh halleri tasvir edilmiştir. 
Yoksul insanlarla beraber oturmaya tenezzül etmeyen zenginlerin 
tutumlarını kınayan ve Hz. Peygambere onların sözlerine uymamasını 
emreden âyetlerden sonra bu misalin getirilmesi, müşriklerin sonunun o 
bahçe sahibi zenginin sonuna benzeyeceğine işaret etmektedir. 

 ولَمyemişlerini   ُأكُلَهاvermiş  آتَتİki bağınْ الْجنَّتَيِن ikisi de ِكلْتَا
تَظِْلم eksik bırakmamıştıِمنْه  onlarınًئاشَي  hiçbiriniنَارفَجو  

fışkırtmıştıkامِخلَالَه  İkisinin arasındanارنَه  bir de ırmak 
33) İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, onların hiçbirini 
eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından bir de ırmak 
fışkırtmıştık. 

و Ve كَان vardıلَه  bu adamınرثَم  başka geliri deفَقَاَل  şöyle 
dediاِحِبِهِلص  Bu yüzden arkadaşıylaوهو  onaهاِورحي  

konuşurkenَأنَا  Benَأكْثَر  daha zenginimِمنْك  sendenالًام  
servetçeزَأعو  senden daha güçlüyümانَفَر  insan sayısı 

bakımından da 
34) Ve bu adamın başka geliri de vardı. Bu yüzden 
arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: "Ben, servetçe 
senden daha zenginim; insan sayısı bakımından da senden 
daha güçlüyüm." 
 
 
 
 
 

واصِبر نفْسك مع الَِّذين يدعونَ ربهم ِبالْغداِة والْعِشي يِريدونَ 
ههجو نم ِطعلَا تا ويناِة الديةَ الْحِزين ِريدت مهنع اكنيع دعلَا تو 

وقُلْ ) 28(أَغْفَلْنا قَلْبه عن ِذكِْرنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا 
كْفُراَء فَلْيش نمو ِمنؤاَء فَلْيش نفَم كُمبر ِمن قا الْحندتا أَعِإن 

ِللظَّاِلِمني نارا أَحاطَ ِبِهم سراِدقُها وِإنْ يستِغيثُوا يغاثُوا ِبماٍء 
) 29(كَالْمهِل يشِوي الْوجوه ِبئْس الشراب وساَءت مرتفَقًا 
جر من ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِإنا لَا نِضيع أَ

أُولَِئك لَهم جنات عدٍن تجِري ِمن تحِتِهم ) 39(أَحسن عملًا 
الْأَنهار يحلَّونَ ِفيها ِمن أَساِور ِمن ذَهٍب ويلْبسونَ ِثيابا خضرا 

واب ِمن سندٍس وِإستبرٍق متِكِئني ِفيها علَى الْأَراِئِك ِنعم الثَّ
واضِرب لَهم مثَلًا رجلَيِن جعلْنا ) 31(وحسنت مرتفَقًا 

ِلأَحِدِهما جنتيِن ِمن أَعناٍب وحفَفْناهما ِبنخٍل وجعلْنا بينهما 
ِكلْتا الْجنتيِن آتت أُكُلَها ولَم تظِْلم ِمنه شيئًا ) 32(زرعا 

وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ ِلصاِحِبِه وهو ) 33(وفَجرنا ِخلَالَهما نهرا 
  )34(يحاِوره أَنا أَكْثَر ِمنك مالًا وأَعز نفَرا 

و Ve ِبراص sebat etكنَفْس  candanعم  birlikteالَِّذين  edenlerle 
ونعدي duaمهبر  Rablerineاِةِبالْغَد  sabahِشيالْعو  akşamونِريدي  

dileyerekههجو  O'nun rızasınıدلَا تَعو  çevirmeنَاكيع  
gözleriniمنْهع  onlardanتُِريد  isteyerekَِزينَة  süsünüاِةيالْح  
hayatınınانْيالد  Dünyaلَا تُِطعو  boyun eğmeنم  kimseyeْفَلْنَا َأغ 

gafil kıldığımızهقَلْب  Kalbiniِذكِْرنَا نع  bizi anmaktanو  ve عاتَّب 
uymuşاهوه  arzularınaو  ve كَان olanهرَأم  işi gücüطًافُر  
aşırılık 

28) Ve sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek 
dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının 
süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi 
anmaktan gafil kıldığımız ve arzularına uymuş ve işi gücü 
aşırılık olan kimseye boyun eğme. 

و Ve قُْل de kiُّقالْح  Hakكُمبر ِمن  Rabbinizdendirنفَم  Öyle 
iseشَاء  dileyenْؤِمنفَلْي  iman etsinنمو  kimse deشَاء  dileyen 

كْفُرفَلْي inkâr etsinِإنَّا  Kuşkusuzنَاتَدَأع  biz hazırladık kiِللظَّاِلِمين  
zalimlereانَار  öyle bir ateşاطَ ِبِهمَأح  kendilerini çepe çevre 

kuşatmıştırااِدقُهرس  onun duvarlarıو  Ve ِإن eğerتَِغيثُواسي  
imdat dileyecek olsalarغَاثُواي  imdatlarına اٍءِبم bir su ile 

cevap verilirِلهكَالْم  erimiş maden gibiشِْويي  haşlayan وهجالْو 
yüzleriِبْئس  Ne fenaابالشَّر  içecekو  ve ْتاءس ne kötüتَفَقًارم  

bir kalma yeri 
29) Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman 
etsin, dileyen kimse de inkâr etsin. Kuşkusuz biz, zalimlere 
öyle bir ateş hazırladık ki, onun duvarları kendilerini 
çepeçevre kuşatmıştır. Ve eğer imdat dileyecek olsalar 
imdatlarına, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile 
cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri. 
(*)Yüce Allah önceki âyette Hz. Peygamber'e, sımarık zenginlerin keyfi 
için fakir müminleri ihmal etmemesini ve bunlardan yüz çevirmemesini 
emretmişti. Burada da Resûlullah'ın onlara şu gerçekleri hatırlatması 
istenmektedir: Bu din, Allah katından gelmiş bir dindir. Bunun karşısında 
zengin-fakir, güzel-çirkin, ünlü-ünsüz, güçlü-güçsüz ayırımı yapmaksızın 
herkes eşittir. Kur'an, insanlar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin 
herkese aynı şekilde ve eşit olarak hitap eder.  
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ظَاِلم وهو هتنلَ جخدا ودِذِه أَبه ِبيدأَنْ ت ا أَظُنفِْسِه قَالَ مِلن 
وما أَظُن الساعةَ قَاِئمةً ولَِئن رِددت ِإلَى ربي لَأَِجدنَّ ) 35(

قَالَ لَه صاِحبه وهو يحاِوره أَكَفَرت ) 36(خيرا ِمنها منقَلَبا 
) 37(ثُم ِمن نطْفٍَة ثُم سواك رجلًا ِبالَِّذي خلَقَك ِمن تراٍب 

ولَولَا ِإذْ دخلْت ) 38(لَِكنا هو اللَّه ربي ولَا أُشِرك ِبربي أَحدا 
 كا أَقَلَّ ِمنِني أَنرةَ ِإلَّا ِباللَِّه ِإنْ تلَا قُو اَء اللَّها شم قُلْت كتنج

فَعسى ربي أَنْ يؤِتيِني خيرا ِمن جنِتك ) 39(مالًا وولَدا 
أَو ) 40(ويرِسلَ علَيها حسبانا ِمن السماِء فَتصِبح صِعيدا زلَقًا 

وأُِحيطَ ِبثَمِرِه ) 41(يصِبح ماؤها غَورا فَلَن تستِطيع لَه طَلَبا 
 علَى ما أَنفَق ِفيها وِهي خاِويةٌ علَى فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيِه

ولَم تكُن لَه ) 42(عروِشها ويقُولُ يالَيتِني لَم أُشِرك ِبربي أَحدا 
هناِلك ) 43(ِفئَةٌ ينصرونه ِمن دوِن اللَِّه وما كَانَ منتِصرا 

ريخ وه قةُ ِللَِّه الْحلَايا الْوقْبع ريخا واب44( ثَو ( ملَه ِرباضو
 اتبلَطَ ِبِه نتاِء فَاخمالس ِمن اهلْناٍء أَنزا كَميناِة الديثَلَ الْحم
الْأَرِض فَأَصبح هِشيما تذْروه الرياح وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء 

  )45(مقْتِدرا 
و Ve  لَمتَكُن kendini de değildiلَه  kendisineٌِفَئة  kurtaracak 

güçteونَهرنصي  yardım edecekوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah'tan امو 
كَان gibiانتَِصرم  destekçileri olmadığı 

43) Ve kendisine Allah'tan başka yardım edecek destekçileri 
olmadığı gibi kendi kendini de kurtaracak güçte değildi. 

نَاِلكه İşte buradaُةلَايالْو  dostlukِللَِّه  Allah'a mahsusturِّقالْح  
hak olanوه  yine O'durرخَي  en iyi olanاابثَو  Mükâfatıرخَيو  
en güzelاقْبع  âkıbeti veren 

44) İşte burada dostluk, hak olan Allah'a mahsustur. 
Mükâfatı en iyi olan, en güzel âkıbeti veren yine O'dur. 
(*)Bu olay inananla inanmayan insanın iç dünyalarını anlatan bir temsildir. 
Burada inanmanın insan ruhuna verdiği güven ve huzur ile inançsızlığın 
sebep olduğu güvensizlik ve huzursuzluk anlatılarak Mekkeli zengin 
müşriklerle yoksul müslümanların ruh halleri tasvir edilmiştir. Yoksul 
insanlarla beraber oturmaya tenezzül etmeyen zenginlerin tutumlarını 
kınayan ve Hz. Peygamber’e onların sözlerine uymamasını emreden 
âyetlerden sonra bu misalin getirilmesi, müşriklerin sonunun o bahçe 
sahibi zenginin sonuna benzeyeceğine işaret etmektedir. 

و Ve ِرباض şunu da gösterملَه  onlaraثََلم  misalاِةيالْح  hayatı 
 ماِء ِمن السindirdiğimiz  َأنزلْنَاهbir su gibidir ki  كَماٍءDünya الدنْيا

göktenَفَاخْتَلَط  birbirine karışmışِبِه  bunun sayesindeُاتنَب  
bitkisiِضالَْأر  yeryüzününحبفََأص  gelmiş bağlarıاِشيمه  çerçöp 
halineوهتَذْر  arkasından savurduğuاحيالر  rüzgârınاللَّه كَانو  
Allahلَىع  üzerindeِّكُل  herٍءشَي  şeyاقْتَِدرم  iktidar sahibidir 

45) Ve onlara şunu da misal göster: Dünya hayatı, gökten 
indirdiğimiz bir su gibidir ki, bunun sayesinde yeryüzünün 
bitkisi (önce gelişip) birbirine karışmış; arkasından 
rüzgârın savurduğu çerçöp haline gelmiş bağları. Allah, her 
şey üzerinde iktidar sahibidir. 
 
 
 
 
 

و Ve خََلد girdiنَّتَهج  bağınaوهو  oظَاِلم  zulmederekِلنَفِْسِه  
nefsine قَاَل Şöyle dediا َأظُنم  sanmamتَِبيد َأن  yok olacağını 

 hiçbir zaman  َأبداBunun هِذِه
35) Ve o nefsine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi: 
"Bunun, hiçbir zaman yok olacağını sanmam." 

و Ve ا َأظُنم sanmıyorumَةاعالس  kıyametinًةقَاِئم  kopacağını 
daو  Ve لَِئن şayetُتِددر  götürülürsemِإلَى  huzurunaيبر  

Rabbiminنلََأِجد  hiç şüphem yok ki bulurumارخَي  daha 
hayırlıاِمنْه  bundanانقَلَبم  bir akıbet 

36) "Ve kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Ve şayet 
Rabbimin huzuruna götürülürsem, hiç şüphem yok ki, 
(orada) bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum." 

 ona hitaben  وهوarkadaşı  صاِحبهSen Allah'ı  لَهdedi قَاَل
هاِورحي Karşılıklı konuşanَتَأكَفَر  inkâr mı ettin?ِبالَِّذي خَلَقَك  

seni yaratanاٍبتُر ِمن  topraktanثُم  sonraنُطْفٍَة ِمن  nutfedenثُم  
daha sonraاكوس  seni biçimine sokanلًاجر  bir adam 

37) Karşılıklı konuşan arkadaşı ona hitaben: "Sen, dedi, 
seni topraktan, sonra nutfeden (spermadan) yaratan, daha 
sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı inkâr mı ettin?" 

لَا  ve  وbenim Rabbimdir  ربيAllah  اللَّهO  هوFakat لَِكنَّا
ُأشِْرك ortak koşmamيبِبر  ben Rabbimeادَأح  hiçbir şeyi 

38) "Fakat O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime 
hiçbir şeyi ortak koşmam." 

و Ve لَالَو yaِْإذ  zamanَخَلْتد  girdiğindeنَّتَكج  bağınaَقُلْت  
deseydinاللَّه ا شَاءم  Mâşâallahَةلَا قُو  Kuvvetِإلَّا  yalnızَِّه ِبالل 

Allah'ındırِإن  Eğerِنيتُر  görüyorsanَأنَا  beniََّأقَل  güçsüzِمنْك  
kendindenالًام  malcaو  ve الَدو evlâtça 

39) "Ve bağına girdiği zaman: Mâşâallah! Kuvvet yalnız 
Allah'ındır, deseydin ya! Eğer malca ve evlâtça beni 
kendinden güçsüz görüyorsan. " 

 daha  خَيراverir  َأن يْؤِتيِنيRabbim bana  ربيBelki فَعسى
iyisiniنَِّتكج ِمن  senin bağındanِسَلريو  gönderirاهلَيع  de 
 toprak  صِعيداgelir  فَتُصِبحgökten  ِمن السماِءyıldırımlar حسبانًا

halineلَقًاز  bağ kupkuru 
40) "Belki Rabbim bana, senin bağından daha iyisini verir; 
gökten yıldırımlar gönderir de bağ kupkuru bir toprak 
haline gelir." 

َأو Yahutِبحصي  bağınınااُؤهم  suyuارغَو  dibe çekilir de فَلَن 
تَِطيعتَس bulamazsınلَه  bir daha onuاطَلَب  arayıp 

41) "Yahut, bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu 
arayıp bulamazsın." 

و Veَُأِحيط  derken kuşatılıp yok edildiِرِهِبثَم  onun serveti 
حبفََأص Böylece bağı uğrunaقَلِّبي  oğuşturup kaldıِهكَفَّي  ellerini 

  خَاِويةBağınٌ  وِهيötürü ا ِفيهyaptığı masraflardan علَى ما َأنفَقَ
çardaklarıاوِشهرلَى عع  yere çökmüştüو  Ve قُوُلي diyordu 

 ben  ِبربيortak koşmamış  لَم ُأشِْركah keşke olsaydım يالَيتَِني
Rabbimeادَأح  hiçbir 

42) Ve derken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece, 
bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü ellerini oğuşturup 
kaldı. Bağın çardakları yere çökmüştü. "Ve ah, diyordu, 
keşke ben Rabbime hiçbir ortak koşmamış olsaydım." 
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و Ve ِضعو ortaya konmuşturالِْكتَاب  kitapىفَتَر  görürsün 
ِرِمينجالْم Suçlularınشِْفِقينم  korkmuş olduklarınıا ِفيِهِمم  onda 
قُولُونيو derlerلَتَنَاياوي  Vay halimizeاِلم  nasılذَاه  buِْكتَاِب ال 

kitapmışغَاِدرلَا ي  bırakmaksızınًةِغيرص  Küçükًةلَا كَِبيرو  büyük 
 وجدوا Ve  وhepsini sayıp dökmüş َأحصاها hiçbir şey ِإلَّا

böyIeceِملُواا عم  yaptıklarınıااِضرح  karşılarında 
bulmuşlardırظِْلملَا يو  zulmetmezكبر  Senin Rabbinادَأح  hiç 
bir kimseye 

49) Ve kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda korkmuş 
olduklarını görürsün. "Vay halimize! derler, bu nasıl 
kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın 
(yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş." Ve böyIece 
yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiçbir 
kimseye zulmetmez. 
(*)Bu ve benzeri âyetler, insanoğlunun dünyada başı boş bırakılmadığını, 
yapmış olduğu iyi veya kötü, büyük veya küçük her türlü amelin, 
mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde yazılıp korunduğunu ifade etmektedir. 
İnkarcıların hesaba katmadıkları âhiret gününde herkesin amel defteri 
önüne konacak ve dünyada yapmış olduğu büyük-küçük ne ameli varsa 
orada zaptedilmiş olduğunu görecektir. Dünyada günaha batmış olanlar o 
gün yapmış oldukları kötülüklerin sayılıp dökülmesinden dehşete 
kapılacaklar, Allah'ın vereceği cezadan ve insanlar karşısında rezil 
olmaktan korkacaklardır. 

و Veِْإذ  haniقُلْنَا  biz demiştikلَاِئكَِةِللْم  meleklereوادجاس  secde 
edinمِلآد  Âdem'eوادجفَس  onlar hemen secde ettilerِإلَّا  hariç 

olmak üzereِليسِإب  İblisكَان  idiالِْجن ِمن  O cinlerdenَقفَفَس  
dışarı çıktıِرَأم نع  emrindenِهبر  Rabbininَأفَتَتَِّخذُونَه  Şimdi siz 

onu muو  ve تَهيذُر onun soyunu اءِليَأو dost ediniyorsunuz? 
  عدوsizin  لَكُمOysa onlar  وهمbeni bırakıp da ِمن دوِني

düşmanınızdırِبْئس  bu ne fenaِللظَّاِلِمين  Zalimler içinلًادب  bir 
değişmedir 

50) Ve hani biz meleklere: Âdem'e secde edin, demiştik; 
İblis hariç olmak üzere, onlar hemen secde ettiler. O 
cinlerden idi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, 
beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost 
ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler 
için bu ne fena bir değişmedir. 

متُهدا َأشْهم Ben onları şahit tuttumَخَلْق  yaratılışınaاوماِت الس 
ne göklerinو  ve ِضالَْأر yerinَلَا خَلْقو  yaratılışınaَأنفُِسِهم  ne de 

bizzat kendilerininو  Veُا كُنتم  ben değilimَتَِّخذم  edinecek 
ِضلِّينالْم yoldan çıkaranlarıادضع  yardımcı 

51) Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de bizzat 
kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Ve ben yoldan 
çıkaranları yardımcı edinecek değilim. 

و Veموي  o günüقُوُلي  buyururوانَاد  çağırınكَاِئيشُر  Benim 
ortaklarımالَِّذين  şeyleriتُممعز  olduklarını ileri sürdüğünüz 

مهوعفَد Çağırmışlardır onlarıواتَِجيبسي فَلَم  fakat cevap 
vermemişlerdirملَه  kendilerineو  Ve لْنَاعج biz koydukمنَهيب  
onların arasınaِبقًاوم  tehlikeli bir uçurum 

52) Ve o günü: Benim ortaklarım olduklarını ileri 
sürdüğünüz şeyleri çağırın! buyurur. Çağırmışlardır onları; 
fakat kendilerine cevap vermemişlerdir. Ve biz onların 
arasına tehlikeli bir uçurum koyduk. 

و Ve َأىر görür görmezونِرمجالْم suçlularالنَّار ateşiفَظَنُّوا  iyice 
anladılarمَأنَّه orayıاوهاِقعوم boylayacaklarınıي لَموا وِجد 

bulamadılarانْهع ondanِرفًاصم  kurtuluş yolu da 
53) Ve suçlular ateşi görür görmez, orayı boylayacaklarını 
iyice anladılar; ondan kurtuluş yolu da bulamadılar. 
 
 
 
 
 
 

ريخ اتاِلحالص اتاِقيالْبا ويناِة الديةُ الْحونَ ِزيننالْبالُ والْم 
ويوم نسير الِْجبالَ وترى ) 46(ِعند ربك ثَوابا وخير أَملًا 

) 47(الْأَرض باِرزةً وحشرناهم فَلَم نغاِدر ِمنهم أَحدا 
وعِرضوا علَى ربك صفا لَقَد ِجئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرٍة 

لْ زا بِعدوم لَ لَكُمعجن أَلَّن متمى ) 48(عرفَت ابالِْكت ِضعوو
الْمجِرِمني مشِفِقني ِمما ِفيِه ويقُولُونَ ياويلَتنا ماِل هذَا الِْكتاِب 
لَا يغاِدر صِغريةً ولَا كَِبريةً ِإلَّا أَحصاها ووجدوا ما عِملُوا 

اِضرا حدأَح كبر ظِْلملَا يوا ) 49(ا ودجلَاِئكَِة اسا ِللْمِإذْ قُلْنو
ِلآدم فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس كَانَ ِمن الِْجن فَفَسق عن أَمِر ربِه 
 ِبئْس ودع لَكُم مهوِني ود اَء ِمنِليأَو هتيذُرو هِخذُونتأَفَت

ما أَشهدتهم خلْق السماواِت والْأَرِض ولَا ) 50(اِلِمني بدلًا ِللظَّ
ويوم ) 51(خلْق أَنفُِسِهم وما كُنت متِخذَ الْمِضلِّني عضدا 

 موا لَهِجيبتسي فَلَم مهوعفَد متمعز كَاِئي الَِّذينروا شادقُولُ ني
لْنعجِبقًا ووم مهني52(ا ب ( مهوا أَنفَظَن ارونَ النِرمجأَى الْمرو

  )53(مواِقعوها ولَم يِجدوا عنها مصِرفًا 
 hayatının  الْحياِةsüsüdür  ِزينَةoğullarُ الْبنُونve   وServet الْماُل
  خَيرiyi işler ise  الصاِلحاتölümsüz olanُ  والْباِقياتdünyaُ الدنْيا

daha hayırlıِعنْد  nezdindeكبر  Rabbininاابثَو  hem sevapça 
رخَيو daha lâyıktırلًاَأم  hem de ümit bağlamaya 

46) Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; ölümsüz 
olan iyi işler ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha 
hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır. 
(*)Mekkeli bazı zenginler, mal ve evlâtlarının çokluğu sebebiyle 
şımardıkları için tevhid dinine girmeye tenezzül etmiyor, hayatın sadece 
dünyadan ibaret olduğunu iddia ediyorlardı. Yüce Allah, onların 
şımarmasına sebep olan dünya hayatının durumunu; sularıyla, ağaçlarıyla, 
çiçekleriyle ve yeşillikleriyle son derecede güzel olan ve fakat bir süre 
sonra kuruyup harap olan bitki örtüsünün bünyesine girip ona hayat 
veren suya benzetiyor; fakir müslümanları küçümseyen, onlara karşı mal 
ve evlâtlarının çokluğu ile övünen Mekkeli zenginler başta olmak üzere 
güvenen ve âhireti inkâr edenlerin bundan ibret almalarını istiyor. Cenâb-
ı Allah, insanları aldatan dünya hayatının mal ve evlâtların da bu dünyanın 
bir süsü olduğunu, kısa bir süre sonra ellerinden çıkacağını, asıl kalıcı ve 
hayırlı olanın sâlih amel olduğunu bildiriyor. 

و Veموي  o gün رينُس yerinden götürürüzاَلالِْجب  dağlarıو  ve 
 çırılçıplak olduğunu  باِرزةyeryüzününً  الَْأرضgörürsün تَرى

منَاهشَرحو mahşerde toplamış olacağızنُغَاِدر فَلَم  
bırakmaksızınمِمنْه  onlarıادَأح  Hiçbirini 

47) Ve o gün, dağları yerinden götürürüz ve yeryüzünün 
çırılçıplak olduğunu görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın 
onları (tüm ölüleri) mahşerde toplamış olacağız. 

و Ve واِرضع çıkarılmışlardırلَىع  huzurunaكبر  Rabbinin 
  كَماbize geldiniz  ِجْئتُمونَاAndolsun ki  لَقَدhepsi sıra sıra صفا

şekildeخَلَقْنَاكُم  sizi yarattığımızَلَأو  ilkٍةرم  defasındaْلب  Oysa 
تُممعز sanmıştınızَلعنَج َألَّن  bir zaman tayin etmediğimiziلَكُم  

sizeاِعدوم  vaadedilenlerin 
48) Ve hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır: 
Andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız şekilde bize 
geldiniz. Oysa size vaad edilenlerin bir zaman tayin 
etmediğimizi sanmıştınız. 
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ِإنسانُ ولَقَد صرفْنا ِفي هذَا الْقُرآِن ِللناِس ِمن كُلِّ مثٍَل وكَانَ الْ
وما منع الناس أَنْ يؤِمنوا ِإذْ جاَءهم ) 54(أَكْثَر شيٍء جدلًا 

 مهأِْتيي أَو ِلنيةُ الْأَونس مهأِْتيِإلَّا أَنْ ت مهبوا رِفرغتسيى ودالْه
بشِرين ومنِذِرين وما نرِسلُ الْمرسِلني ِإلَّا م) 55(الْعذَاب قُبلًا 

ويجاِدلُ الَِّذين كَفَروا ِبالْباِطِل ِليدِحضوا ِبِه الْحق واتخذُوا 
ومن أَظْلَم ِممن ذُكِّر ِبآياِت ربِه ) 56(آياِتي وما أُنِذروا هزوا 

عا جِإن اهدي تما قَدم ِسينا وهنع ضرةً فَأَعأَِكن لَى قُلُوِبِهما علْن
 ى فَلَندِإلَى الْه مهعدِإنْ تا وقْرو ِفي آذَاِنِهمو وهفْقَهأَنْ ي

وربك الْغفُور ذُو الرحمِة لَو يؤاِخذُهم ) 57(يهتدوا ِإذًا أَبدا 
ملْ لَهب ذَابالْع ملَ لَهجوا لَعبا كَسِبم وا ِمنِجدي لَن ِعدوم 

وِتلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا ) 58(دوِنِه موِئلًا 
وِإذْ قَالَ موسى ِلفَتاه لَا أَبرح حتى أَبلُغَ ) 59(ِلمهِلِكِهم موِعدا 

ما بلَغا مجمع بيِنِهما فَلَ) 60(مجمع الْبحريِن أَو أَمِضي حقُبا 
  )61(نِسيا حوتهما فَاتخذَ سِبيلَه ِفي الْبحِر سربا 

و Veكبر  senin Rabbinالْغَفُور  bağışı bol olanذُو  sahibidir 
  ِبماonları muaheze edecek  يَؤاِخذُهمşayet  لَوmerhamet الرحمِة

olsaydıوا كَسب yaptıkları yüzündenَلجلَع  çarçabuk verirdiملَه  
onlaraذَابالْع  azabıْلب  Fakatملَه  kendilerineِعدوم  tanınmış 

belli bir süre vardır kiواِجدي لَن  bulamayacaklardırوِنِهد ِمن  
artık bundanِئلًاوم  kaçıp kurtulacakları bir sığınak 

58) Ve senin, bağışı bol olan Rabbin merhamet sahibidir; 
şayet yaptıkları yüzünden onları (hemen) muaheze edecek 
olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine 
tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan kaçıp 
kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. 

و Ve ِتلْك işte şuىالْقُر  ülkelerلَكْنَاَأه  helâk ettikمه  onlarıالَم  
zamanواظَلَم  zulmettikleriلْنَاعجو  etmiştikِلِكِهمهِلم  Onları 

helâk etmek için deاِعدوم  belli bir zaman tayin 
59) Ve işte şu ülkeler; zulmettikleri zaman onları helâk ettik. 
Onları helâk etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik. 

و Veِْإذ  bir vakitقَاَل  demişti kiىوسم  Musaِلفَتَاه  genç 
adamınaحرلَا َأب  Durup dinlenmeyeceğimتَّىح  tâ kadarَلُغَأب  

varacağımعمجم  birleştiği yereِنيرحالْب  iki denizinَأو  yahut 
ِضيَأم yürüyeceğimاقُبح  senelerce 

60) Ve bir vakit Musa genç adamına demişti ki: "Durup 
dinlenmeyeceğim; tâ iki denizin birleştiği yere kadar 
varacağım, yahut senelerce yürüyeceğim." 
(*)Kıssada geçen Musa'dan maksat, İsrâiloğullarına peygamber olarak 
gönderilmiş ve kendisine Tevrat verilmiş olan Hz. Musa'dır. Delikanlı da 
Hz. Yûsuf’un torunlarından Yûşâ b. Nûn olup Hz. Mûsâ'nın kız 
kardeşinin oğlu olduğu rivayet edilir. 

 iki  بيِنِهماbirleştiği yere  مجمعvarınca بلَغَا Her ikisi فَلَما
(denizin)انَِسي  unuttularاموتَهح  balıklarınıَفَاتَّخَذ  tutupِبيلَهس  bir 

yolِرحِفي الْب  denizdeابرس  gitmişti 
61) Her ikisi, iki (denizin) birleştiği yere varınca balıklarını 
unuttular. Balık, denizde bir yol tutup gitmişti. 
(*)Kıssada geçen ve Hz. Musa'ya ledünnî ilim (gayb ilmi) hakkında bilgi 
veren üçüncü şahsın kimliğine dair Kur'an'da bilgi verilmemiş olup, 
sadece 65. âyette "kullarımızdan bir kul" seklinde geçmektedir. Ancak 
müfessirlerin çoğunluğu bu şahsın Hızır (a.s) olduğu görüşündedir. 
 
 

و Ve لَقَد hakikatenفْنَارص  biz sayıp dökmüşüzdürذَاِفي ه  bu 
  مثٍَلher türlü  ِمن كُلinsanlar içinِّ  ِللنَّاِسKur'an'da الْقُرآِن

misaliكَانو  Fakatانالِْإنس  insandırَأكْثَر  en çok düşkün ٍءشَي 
şeyلًادج  tartışmaya 

54) Ve hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü 
misali sayıp dökmüşüzdür. Fakat tartışmaya en çok düşkün 
şey insandır. 

و Ve نَعا مم alıkoyan şeyالنَّاس  insanlarıْؤِمنُواي َأن  iman 
etmektenِْإذ  zamanاءج  geldiği مه kendilerineىدالْه  hidayet 

و ve واتَغِْفرسي mağfiret talep etmektenمهبر  Rablerindenِإلَّا  
sadeceمهتَْأِتي َأن  kendi başlarına da gelmesiniُنَّةس  başına 

gelenlerinِلينالَْأو  öncekilerininَأو  yahutمهْأِتيي  kendilerine 
gelmesini beklemeleridirذَابالْع  azabınلًاقُب  göz göre göre 

55) Ve kendilerine hidayet geldiği zaman insanları iman 
etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan 
şey, sadece, öncekilerinin başına gelenlerin kendi başlarına 
da gelmesini, yahut azabın göz göre göre kendilerine 
gelmesini beklemeleridir! 

و Veِسُلا نُرم  gönderirizِلينسرالْم  Resulleriِإلَّا  sadeceشِِّرينبم  
müjdeleyicilerو  ve نِذِرينم uyarıcılar olarakاِدُلجيو  mücadele 

verirlerالَِّذين  iseواكَفَر  Kâfir olanlar اِطِلِبالْب bâtıla dayanarak 
  وhakkı  الْحقbâtıl yollaَّ ِبِه ortadan kaldırmak için ِليدِحضوا

Veاتَّخَذُوا  almışlardırاِتيآي  âyetlerimiziو  ve ام şeyleriواُأنِْذر  
uyarıldıklarıاوزه  alaya 

56) Ve Resulleri, sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak 
göndeririz. Kâfir olanlar ise, hakkı bâtıla dayanarak ortadan 
kaldırmak için bâtıl yolla mücadele verirler. Ve âyetlerimizi 
ve uyarıldıkları şeyleri alaya almışlardır. 
(*)Bu misallerin verilmesindeki gaye insanların öğüt ve ibret alarak 
gerçeğe inanmalarını sağlamaktır. Allah Teâlâ, insanlar ibret alsınlar diye 
Kur'an'da çokça misal vermiştir. Sivri sinekten, akıllara durgunluk veren 
uçsuz bucaksız göklerin yaratılışından, dünya hayatının fâniliğinden ve 
kâinattaki iyi ve kötü şeylerden örnekler vermiştir ki, insanlar düşünüp 
gerçeği anlasın ve kabul etsinler. Fakat insanlardan bir kısmının inat ve 
inkârları, bencillik ve çıkar hesaplan onları, hak dine ve peygambere karşı 
kör bir mücadeleye itmiş, hak ve hidayet karşısında inat ve ısrarla 
direnerek inkârlarını sürdürmüşlerdir. Akıl ve nakil delillerinden 
yararlanırken iman etmek ve Allah'tan bağışlanmayı dilemek yerine 
öncekilerin başlarına gelen felâketlerin kendi başlarına da gelmesini 
beklemiş veya kendilerine vaad edilen azabı açık seçik görmek 
istemişlerdir. 

و Ve نم kim vardırَأظْلَم  daha zalimنِمم  kendisineذُكِّر  
hatırlatılıp daاِتِبآي  âyetleriِهبر  Rabbininضرفََأع  sırt 

çevirendenانْهع  onaنَِسيو  unutandanْتما قَدم  yaptığınıاهدي  
kendi elleriyleِإنَّا  Kuşkusuzلْنَاعج  biz verdikلَى قُلُوِبِهمع  

onların kalplerineًَأِكنَّة  bir ağırlıkوهفْقَهي َأن  bunu 
anlamalarına engel olanِفي آذَاِنِهمو  kulaklarına daاقْرو  

sağırlıkو  Veِإن  eğerمهعتَد  sen onları çağırsanِإلَى  daىدالْه  
hidayeteواتَدهي فَلَن  hidayete eremeyeceklerdirِإذًا  artıkادَأب  
ebediyen 

57) Ve kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılıp da ona sırt 
çevirenden, kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim 
kim vardır! Kuşkusuz biz onların kalplerine, bunu 
anlamalarına engel olan bir ağırlık, kulaklarına da sağırlık 
verdik. Ve eğer sen onları hidayete çağırsan da artık 
ebediyen hidayete eremeyeceklerdir. 
(*)Şüphesiz ki Allah'ın âyetleri kendisine hatırlatıldığı halde kibirlenip 
onlara sırt çeviren ve yapmış olduğu kötülükleri unutup hatırlamazlıktan 
gelen kimse, kendisine en büyük zulmü yapmıştır. Böylelerinden daha 
zalim kimse yoktur. Çünkü onun bu davranışı, ebedî hayatının azap 
içinde geçmesine sebep olmaktadır. 
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 علَى ?sana tâbi olayım mı  هْل َأتَِّبعكMusa  موسىona  لَهdediقَاَل
 bana bir bilgi  علِّمتiçinَ  ِمماSana öğretilenden َأن تُعلِّمِني

öğretmenاشْدر  doğruyu bulmama yardım edecek 
66) Musa ona: Sana öğretilenden, bana, doğruyu bulmama 
yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tâbi olayım mı? 
dedi. 

 مِعي  yetirmezsin  لَن تَستَِطيعDoğrusu sen  ِإنَّكDedi ki قَاَل
benimle beraberliğeاربص    güç 

67) Dedi ki: Doğrusu sen benimle beraberliğe güç 
yetirmezsin (sabredemezsin). 

و Ve َفكَي nasılِبرتَص  sabredersin?ْتُِحط ا لَملَى مع  
kavrayamadığınِبِه  onuارخُب  bir bilgiye 

68)Ve onu kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin? 
 İnşaallah  ِإن شَاء اللَّهsen beni bulacaksın  ستَِجدِنيdedi قَاَل

  َأمراsenin  لَكkarşı gelmem لَا َأعِصي Ve  وsabreder صاِبرا
emrine de 

69) İnşaallah, dedi, sen beni sabreder bulacaksın. Ve senin 
emrine de karşı gelmem. 

قَاَل فَِإن Eğerتَِنيعاتَّب  bana tâbi olursanَألِْنيفَلَا تَس  bana soru 
sormaشَي نٍء ع hiçbir şey hakkındaتَّىح  kadarَِدثُأح  söz 

verinceyeلَك  sanaِمنْه  o konudaاِذكْر  hakkı 
70) Eğer bana tâbi olursan, sana o konuda söz hakkı 
verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma! dedi. 

  رِكباzaman  ِإذَاNihayet  حتَّىBunun üzerine yürüdüler فَانطَلَقَا
bindikleriِفينَِةِفي الس  gemiyeاقَهخَر  onu deldi قَاَلdediاقْتَهَأخَر  

mi onu deldin?َِلتُغِْرق  boğmak içinالَهَأه  Halkınıلَقَد  
Gerçekten َِجْئت sen yaptınًئاشَي  acayipارِإم  bir iş 

71)Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri 
zaman onu deldi. Musa: Halkını boğmak için mi onu 
deldin? Gerçekten sen acayip bir iş yaptın! dedi. 

 gücün لَن تَستَِطيعsana   ِإنَّكBen demedim mi? قَاَل َألَم َأقُْل
yetmezِعيم  benimle beraberliğeاربص  sabretmeye 

72) Ben sana, benimle beraberliğe sabretmeye gücün 
yetmez, demedim mi? dedi. 

 şeyden dolayı  ِبماbeni muaheze etme  لَا تَُؤاِخذِْنيdedi قَاَل
 işimde  ِمن َأمِريbana çıkarma  ولَا تُرِهقِْنيUnuttuğum نَِسيتُ
 güçlük عسرا

73) Musa: Unuttuğum şeyden dolayı beni muaheze etme; 
işimde bana güçlük çıkarma, dedi. 

 rastladıklarında  ِإذَا لَِقياNihayet  حتَّىYine yürüdüler فَانطَلَقَا
 dedi ki  قَاَلhemen onu öldürdü  فَقَتَلَهbir erkek çocuğa غُلَاما
 karşılığı يِر ِبغTertemizَ  زِكيةbir canıً  نَفْساkatlettin ha َأقَتَلْتَ

olmaksızınنَفٍْس  bir canلَقَد  Gerçektenَِجْئت  sen yaptınًئاشَي  
bir şeyانُكْر  fena 

74) Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa 
rastladıklarında hemen onu öldürdü. Musa dedi ki: 
Tertemiz bir canı, bir can karşılığı olmaksızın katlettin ha! 
Gerçekten sen fena bir şey yaptın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا ِمنلَِقين ا لَقَداَءنا غَدآِتن اها قَالَ ِلفَتزاوا جذَا فَلَما هفَِرنس 
قَالَ أَرأَيت ِإذْ أَوينا ِإلَى الصخرِة فَِإني نِسيت ) 62(نصبا 

الْحوت وما أَنساِني ِإلَّا الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سِبيلَه ِفي 
 آثَاِرِهما قَالَ ذَِلك ما كُنا نبِغ فَارتدا علَى) 63(الْبحِر عجبا 

فَوجدا عبدا ِمن ِعباِدنا آتيناه رحمةً ِمن ِعنِدنا ) 64(قَصصا 
قَالَ لَه موسى هلْ أَتِبعك علَى أَنْ ) 65(وعلَّمناه ِمن لَدنا ِعلْما 

 مِعي قَالَ ِإنك لَن تستِطيع) 66(تعلِّمِني ِمما علِّمت رشدا 
قَالَ ) 68(وكَيف تصِبر علَى ما لَم تِحطْ ِبِه خبرا ) 67(صبرا 

قَالَ ) 69(ستِجدِني ِإنْ شاَء اللَّه صاِبرا ولَا أَعِصي لَك أَمرا 
فَِإنْ اتبعتِني فَلَا تسأَلِْني عن شيٍء حتى أُحِدثَ لَك ِمنه ِذكْرا 

انطَلَقَا حتى ِإذَا رِكبا ِفي السِفينِة خرقَها قَالَ أَخرقْتها فَ) 70(
قَالَ أَلَم أَقُلْ ِإنك لَن ) 71(ِلتغِرق أَهلَها لَقَد ِجئْت شيئًا ِإمرا 

قَالَ لَا تؤاِخذِْني ِبما نِسيت ولَا ) 72(تستِطيع مِعي صبرا 
ِهقِْني ِمنرا ترسِري عا ) 73( أَما غُلَامى ِإذَا لَِقيتفَانطَلَقَا ح

فَقَتلَه قَالَ أَقَتلْت نفْسا زِكيةً ِبغيِر نفٍْس لَقَد ِجئْت شيئًا نكْرا 
)74(  
  آِتنَاgenç adamına  قَاَل ِلفَتَاهGeçip gittikleri  جاوزاvakit فَلَما

getir bizeانَا غَدء Kuşluk yemeğimiziلَقَد  Hakikatenلَِقينَا  
sıkıntı geldiفَِرنَاس ِمن  yolculuğumuz yüzündenذَاه  şuابنَص  

başımıza  
62)Geçip gittikleri vakit, (Musa) genç adamına: Kuşluk 
yemeğimizi  bize getir. Hakikaten şu yolculuğumuz 
yüzünden başımıza (epeyce) sıkıntı geldi, dedi. 

 ِإلَى sığındığımız  َأوينَاsırada  ِإذGördün müْ  َأرَأيتdediَ قَاَل
 وما balığı  الْحوتunuttumَ  نَِسيتgerçektenُ فَِإنِّي kayaya الصخْرِة
 َأنşeytandan   الشَّيطَانbaşkası  ِإلَّاbana unutturmadı َأنْساِني
هَأذْكُر Onu hatırlamamıَاتَّخَذو  tutup gitmiştiِبيلَهس  O yolunu 

 şaşılacak bir şekilde  عجباdenizde ِفي الْبحِر
63)(Genç adam:) Gördün mü! dedi, kayaya sığındığımız 
sırada gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana 
şeytandan başkası unutturmadı. O, şaşılacak bir şekilde 
denizde yolunu tutup gitmişti. 

 Hemen  فَارتَداaradığımız  نَبِغo idi  ما كُنَّاİşte ذَِلكdedi قَاَل
döndülerلَىع  üzerineاآثَاِرِهم izlerininاصقَص geri 

64)Musa: İşte aradığımız o idi, dedi. Hemen izlerinin 
üzerine geri döndüler. 

 kullarımızdan  ِمن ِعباِدنَاbir kul  عبداDerken buldular ki فَوجدا
نَاهآتَي ona vermişًةمحر  bir rahmetِعنِْدنَا ِمن  katımızdanنَاهلَّمعو  

yine ona öğretmiştikنَّالَد ِمن  tarafımızdanاِعلْم  bir ilim 
65) Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, ona 
katımızdan bir rahmet vermiş, yine ona tarafımızdan bir 
ilim öğretmiştik. 
"Ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik" cümle, Hızır'a öğretilmiş olan 
ilmin özel bir İlim olduğunu ifade eder. Tefsirciler, kıssadaki âyetlerden 
hareketle bunun "gayb ve sır ilmi" olduğunu söylemişlerdir. Allah Teâlâ 
tarafından olağan üstü yollarla öğretildiği için İslâmî literatürde bu ilme 
söz konusu âyetin lafzından hareketle "ledünnî ilim" denilmiştir. Bu 
mânada peygamberlere vahyedilen ilimlerin tamamı ledünnî ilim olmakla 
birlikte, âyetteki anlatım tarzı Hrzır'a öğretilmiş olan ilmin özel bir ilim 
olduğunu gösterir.392 
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قَالَ ِإنْ ) 75(قَالَ أَلَم أَقُلْ لَك ِإنك لَن تستِطيع مِعي صبرا 
سأَلْتك عن شيٍء بعدها فَلَا تصاِحبِني قَد بلَغت ِمن لَدني عذْرا 

)76 (يى ِإذَا أَتتا أَنْ فَانطَلَقَا حوا فَأَبلَها أَهمطْعتٍة اسيلَ قَرا أَه
 قَالَ لَو هفَأَقَام نقَضأَنْ ي ِريدا يارا ِجدا ِفيهدجا فَومفُوهيضي

قَالَ هذَا ِفراق بيِني وبيِنك ) 77(ِشئْت لَاتخذْت علَيِه أَجرا 
أَما السِفينةُ ) 78(م تستِطع علَيِه صبرا سأُنبئُك ِبتأِْويِل ما لَ

فَكَانت ِلمساِكني يعملُونَ ِفي الْبحِر فَأَردت أَنْ أَِعيبها وكَانَ 
وأَما الْغلَام فَكَانَ ) 79(وراَءهم مِلك يأْخذُ كُلَّ سِفينٍة غَصبا 

فَأَردنا ) 80(نا أَنْ يرِهقَهما طُغيانا وكُفْرا أَبواه مؤِمنيِن فَخِشي
وأَما ) 81(أَنْ يبِدلَهما ربهما خيرا ِمنه زكَاةً وأَقْرب رحما 

الِْجدار فَكَانَ ِلغلَاميِن يِتيميِن ِفي الْمِدينِة وكَانَ تحته كَرتٌ لَهما 
موهكَانَ أَبا وِرجختسيا ومهدا أَشلُغبأَنْ ي كبر ادا فَأَراِلحا ص

 ا لَمأِْويلُ مت ِري ذَِلكأَم نع هلْتا فَعمو كبر ةً ِمنمحا رمكَرتَه
ويسأَلُونك عن ِذي الْقَرنيِن قُلْ ) 82(تستِطع علَيِه صبرا 

لَيلُو عأَتا سِذكْر هِمن 83(كُم(  
و Veاَأم  ne zaman kiارالِْجد  duvara gelinceِنيِلغُلَام فَكَان  

çocuğun idiِنيِتيمي  iki yetimِدينَِةِفي الْم  şehirdeو  veكَان  vardı 
تَهتَح altında daكَنز  bir hazineاملَه  onlara aitكَانو  idiاموهَأب  

babaları iseااِلحص  iyi bir kimseادفََأر  istedi kiكبر  Rabbin َأن 
 يستَخِْرجا ve  وo iki çocuk güçlü  َأشُدهماçağlarına erişsinler يبلُغَا

çıkarsınlarامهكَنز  hazineleriniًةمحر  bir rahmet olarak ِمن 
كبر Rabbindenُلْتا فَعمو ه kendiliğimden yapmadımِريَأم نع  

Ben bunu daذَِلك  İşte budurتَْأِويُل  iç yüzüام  şeylerin لَم 
تَِطعتَس güç yetiremediğinِهلَيع  hakkındaاربص  sabretmeye 

82) "Ve ne zaman ki duvara gelince, şehirde iki yetim 
çocuğun idi; ve altında da onlara ait bir hazine vardı; 
babaları ise iyi bir kimse idi. Rabbin istedi ki, o iki çocuk 
güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak 
hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden 
yapmadım. İşte, hakkında sabretmeye güç yetiremediğin 
şeylerin iç yüzü budur." 
Denildiğine göre Hızır, Musa (as)dan ayrılmak isteyince Musa ona: Bana 
tavsiyede bulun, demiş. O da şunları söylemiş: Çokça tebessüm et, ama 
çok gülme. Israrı bırak. Gereksiz hiçbir işi yapma. Hata edenleri yaptıkları 
hatalar dolayısıyla ayıplama. Ey İmran'ın oğlu hatan dolayısıyla da ağla.352 

و Ve َألُونَكسي sana soru sorarlarنع  hakkındaِننَيِذي الْقَر  
Zülkarneynقُْل  De kiَأتْلُوس  okuyacağımكُملَيع  Sizeِمنْه  ondan 

 bir hatıra ِذكْرا
83) Ve sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki: Size 
ondan bir hatıra okuyacağım. 
Yahudiler, Hz.Peygamber (a.s) Zülkarneyn'i sordular da Allah Tealâ bu 
âyet-i kerimeyi indirdi. 
Zülkarneyn'in bir peygamber veya Allah'tan ilham alan bir kimse olduğu 
anlamına gelmediğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte onun ilim ve 
hikmet sahibi, mümin ve sâlih bir hükümdar olduğu konusunda hemen 
hemen ittifak vardır. Hz. İbrahim'in irşadı ile müslüman olduğu, onunla 
birlikte Kabe'yi tavaf ettiği ve onun duası bereketiyle harikulade başarılar 
kazandığı da söylenmiştir..353 
 
 
 
 

 elbette senin  ِإنَّكBen sana demedim mi?  َألَم َأقُْل لَكdedi قَاَل
تَِطيعتَس لَن gücün yetmezِعيم  benimle beraberاربص  

sabretmeye 
75) (Hızır:) Ben sana, elbette senin benimle beraber 
(olacaklara) sabretmeye gücün yetmez, demedim mi? dedi. 

  بعدهاbir şey  عن شَيٍءsana sorarsam  سَألْتُكEğer  ِإنdedi قَاَل
bundan sonraِنياِحبفَلَا تُص  artık bana arkadaşlık etmeقَد  

Hakikatenَلَغْتب  sonuna ulaştınنِّيلَد ِمن  benim tarafımdan 
 mazeretin عذْرا

76) Musa: Eğer, dedi, bundan sonra sana bir şey sorarsam 
artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan 
mazeretin sonuna ulaştın. 

  َأهَلistediler  َأتَياvarıp  ِإذَاNihayet  حتَّىYine yürüdüler فَانطَلَقَا
halkınaٍةيقَر  bir köyامتَطْعاس  onlardan yiyecekالَهَأه  Ancak 

köy halkıاوفََأب  kaçındılarامفُوهيضي َأن  onları misafir 
etmektenادجفَو  karşılaştılarاِفيه  Derken oradaاارِجد  bir 

duvarlaِريي د yıkılmak üzere bulunanَأن  hemenنقَضي  
dayanarakهفََأقَام  onu doğrulttuقَاَل  dediَِشْئت لَو  Dileseydin 

 bir ücret  َأجراelbet buna karşı  علَيِهalırdın لَاتَّخَذْتَ
77) Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan 
yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten 
kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir 
duvarla karşılaştılar. (Hızır) hemen dayanarak onu 
doğrulttu. Musa: Dileseydin, elbet buna karşı bir ücret 
alırdın, dedi. 

 benimle  بيِنيayrılmasıdır  ِفراقİşte buُ  هذَاşöyle dedi قَاَل
ِنكيبو senin aramızınُئكُأنَبس  Şimdi sana haber vereceğim 
  علَيِهgüç yetiremediğin  لَم تَستَِطعşeylerin  ماiçyüzünü ِبتَْأِويِل

üzerineاربص  sabır etmeye 
78) (Hızır) şöyle dedi: "İşte bu, benimle senin aramızın 
ayrılmasıdır. Şimdi sana, üzerine sabır etmeye güç 
yetiremediğin şeylerin içyüzünü haber vereceğim." 

 yoksul  ِلمساِكينo kimselerindi  فَكَانَتGemiْ  السِفينَةvar yaُ َأما
لُونمعي çalışanِرحِفي الْب  denizdeُتدفََأر  istedimَأن  kılmak 

  مِلكonların arkasında  وراءهمvardı  وكَانOnu kusurlu ِعيبهاَأ
bir kralُْأخُذي  alanَّكُل  herِفينٍَةس  gemiyiابغَص  gasb edip  

79) "Gemi var ya, o, denizde çalışan yoksul kimselerindi. 
Onu kusurlu kılmak istedim. (Çünkü) onların arkasında, 
her (sağlam) gemiyi gasb edip alan bir kral vardı." 

و Veاَأم  gelinceالْغُلَام  erkek çocuğaفَكَان  kimselerdiاهوَأب  
onun ana-babasıِنْؤِمنَيم  müminفَخَِشينَا  Bunun için korktuk 

 راكُفْ ve  وazgınlık  طُغْيانًاonları boğmasından َأن يرِهقَهما
nankörlüğe 

80) "Ve erkek çocuğa gelince, onun anababası, mümin 
kimselerdi. Bunun için (çocuğun) onları azgınlık ve 
nankörlüğe boğmasından korktuk." 

 onun yerine kendilerine  َأن يبِدلَهماBöylece istedik ki فََأردنَا
versinامهبر  Rableriا خَير daha hayırlısınıِمنْه  ondan ًكَاةز 

daha temizو  ve بَأقْر yakınامحر  merhametlisini 
81) "Böylece istedik ki, Rableri onun yerine kendilerine, 
ondan daha temiz daha hayırlısını ve daha yakın 
merhametlisini versin." 
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88) "Ve iman edip de iyi davranan kimseye gelince, onun 
için de en güzel bir karşılık vardır. Ve buyruğumuzdan, ona 
kolay olanını söyleyeceğiz." 

ثُم Sonra yineعَأتْب  tutunduاببس  bir sebebe 
89) Sonra yine bir sebebe tutundu.  

  الشَّمِسdoğduğu yere  مطِْلعulaştığı  بلَغzamanَ  ِإذَاNihayet حتَّى
güneşinاهدجو  onu buldu kiتَطْلُع  doğarلَىع  üzerineٍمقَو  öyle bir 

kavimْلعنَج لَم  yapmamıştıkملَه  onlar içinاوِنهد ِمن  ona karşıاِستْر  
bir örtü 

90) Nihayet güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman, onu öyle 
bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için ona karşı bir 
örtü yapmamıştık. 

كَذَِلك İşte böyleceقَدو  kuşkusuzطْنَاَأح  ilgiliاِبم  her şeyden ِهيلَد 
onunlaارخُب  haberdardık 

91) İşte böylece kuşkusuz onunla ilgili her şeyden 
haberdardık. 

ثُم Sonra yineعَأتْب  tutunduاببس  bir sebebe 
92) Sonra yine bir sebebe tutundu. 

 iki dağ  السديِنarasına  بينulaştığı  بلَغzamanَ  ِإذَاNihayet حتَّى
دجو bulduاوِنِهمد ِمن  onların önündeما قَو bir kavim ونكَادلَا ي 

ونفْقَهي anlamayanلًاقَو  hiçbir sözü 
93) Nihayet iki dağ arasına ulaştığı zaman onların önünde, 
hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. 

 Kuşkusuz  ِإنZülkarneyn ذَا الْقَرنَيِن Ey  ياDediler ki قَالُوا
وجْأجي Ye'cûcو  ve وجْأجم Me'cûcونفِْسدم  bozgunculuk 

yapmaktadırlarِضِفي الَْأر  bu memleketteْلفَه  mi?ُلعنَج  
verelimلَك  sanaاجخَر  bir vergiَلعتَج لَى َأنع  yapman içinنَنَايب  
Bizimleمنَهيبو  onlar arasındaادس  bir sed 

94) Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Kuşkusuz bu memlekette 
Ye'cûc ve Me'cûc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle 
onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim 
mi? 
Ye'cüc ve Me'cüc kelimeleri Arapçaya başka bir dilden girmiştir. 
Frenkler buna "Yağuğ ve Mağuğ" demişler, Şeytanın zürriyeti olduğuna 
inanmışlardır. Bazı kimseler de yeryüzündeki insanların onda dokuzunun 
Ye'cüc ve Me'cüc olduğunu söylemişleridir. İslâm inancına göre ise, 
Ye'cüc ve Me'cüc, eşrât-ı saattan (Kıyametin kopacağına işaret sayılan 
büyük alâmetler)dir. Ye'cüc ve Me'cüc Kitap ve Sünnetle sabittir.  

  ربيiçinde  ِفيِهbeni bulundurduğu nimet  ما مكَّنَِنيDedi ki قَاَل
Rabbiminرخَي  hayırlıdırفََأِعينُوِني  Siz bana destek olun da 

 onlar نَهموبيsizinle   بينَكُمbana yapayım  َأجعْلkuvvetinizle ِبقُوٍة
arasınaامدر  aşılmaz bir engel 

95) Dedi ki: "Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet, 
hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar 
arasına aşılmaz bir engel yapayım." 

  ِإذَاNihayet  حتَّىdemir  الْحِديِدkütleleri  زبرBana getirin آتُوِني
getirinceىاوس  dağın aynı seviyeyeنيب  arasınıِنفَيدالص  iki 

yanıقَاَل  dediانفُخُوا  Üfleyinتَّى ِإذَاح  Artıkلَهعج  onu sokunca 
 علَيِهdökeyim  ُأفِْرغbana Getirinْ  قَاَل آتُوِنيkor haline نَارا

üzerineاِقطْر  bir miktar bakır 
96) "Bana, demir kütleleri getirin." Nihayet dağın iki yanı 
arasını aynı seviyeye getirince: "Üfleyin" dedi. Artık onu 
kor haline sokunca: "Getirin bana, üzerine bir miktar bakır 
dökeyim" dedi. 

  َأن يظْهروBu sebeple  ne muktedir oldular فَما استَطَاعوا
aşmaya ه onuواتَطَاعا اسمو   ne de güçyetirebilirlerلَه  onuانَقْب  

delmeye  
97) Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu 
delmeye güçyetirebilirler. 
 
 
 

فَأَتبع ) 84(ه ِفي الْأَرِض وآتيناه ِمن كُلِّ شيٍء سببا ِإنا مكَّنا لَ
حتى ِإذَا بلَغَ مغِرب الشمِس وجدها تغرب ِفي عيٍن ) 85(سببا 

حِمئٍَة ووجد ِعندها قَوما قُلْنا ياذَا الْقَرنيِن ِإما أَنْ تعذِّب وِإما أَنْ 
قَالَ أَما من ظَلَم فَسوف نعذِّبه ثُم يرد ) 86(تتِخذَ ِفيِهم حسنا 

وأَما من آمن وعِملَ صاِلحا ) 87(ِإلَى ربِه فَيعذِّبه عذَابا نكْرا 
أَتبع ثُم ) 88(فَلَه جزاًء الْحسنى وسنقُولُ لَه ِمن أَمِرنا يسرا 

حتى ِإذَا بلَغَ مطِْلع الشمِس وجدها تطْلُع علَى قَوٍم ) 89(سببا 
كَذَِلك وقَد أَحطْنا ِبما لَديِه ) 90(لَم نجعلْ لَهم ِمن دوِنها ِسترا 

يِن وجد حتى ِإذَا بلَغَ بين السد) 92(ثُم أَتبع سببا ) 91(خبرا 
قَالُوا ياذَا الْقَرنيِن ) 93(ِمن دوِنِهما قَوما لَا يكَادونَ يفْقَهونَ قَولًا 

ِإنَّ يأْجوج ومأْجوج مفِْسدونَ ِفي الْأَرِض فَهلْ نجعلُ لَك خرجا 
كَّنِني ِفيِه ربي قَالَ ما م) 94(علَى أَنْ تجعلَ بيننا وبينهم سدا 

آتوِني زبر ) 95(خير فَأَِعينوِني ِبقُوٍة أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما 
 لَهعى ِإذَا جتوا حِن قَالَ انفُخفَيدالص نيى باوى ِإذَا ستِديِد حالْح

فَما استطَاعوا أَنْ يظْهروه ) 96(نارا قَالَ آتوِني أُفِْرغْ علَيِه ِقطْرا 
  )97(وما استطَاعوا لَه نقْبا 

  ِفي الَْأرِضonu  لَهbiz iktidar sahibi kıldık  مكَّنَّاGerçekten ِإنَّا
yeryüzündeنَاهآتَيو  onaِّكُل ِمن  herٍءشَي  şey içinاببس  bir sebep 

verdik 
84) Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi 
kıldık, ona her şey için bir sebep verdik. 

عفََأتْب tutup gittiاببس  O da bir yol 
85) O da bir yol tutup gitti. 
“Sebeb (mealde; yol)" ise halat ve ip demektir. Kendisi vasıtası île bir şeye 
ulaşılan her şey hakkında istiare yoluyla kullanılır olmuştur.393 

  الشَّمِسbattığı yere  مغِْربvardığı  بلَغzamanَ  ِإذَاNihayet حتَّى
güneşinاهدجو  onu bulduبتَغْر  batarٍنيِفي ع  bir balçıkta 

 bir kavme  قَوماOnun yanında  ِعنْدهاrastladı  ووجدkara حِمَئٍة
  ِإماZülkarneyn ذَا الْقَرنَيِن Ey  ياBunun üzerine dedik biz قُلْنَا

Kuşkusuz yaذِّبتُع َأن  azap edecekاِإمو  veyaَتَتَِّخذ َأن  yolunu 
seçeceksinِفيِهم  onlaraنًاسح  haklarında iyilik etme 

86) Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman, onu kara 
bir balçıkta batar buldu. Onun yanında (orada) bir kavme 
rastladı. Bunun üzerine biz: Ey Zülkarneyn! Kuşkusuz 
onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etme yolunu 
seçeceksin, dedik. 

  فَسوفhaksızlıkَ  ظَلَمedeni  منAma  َأماO, şöyle dedi قَاَل
sonraُن هذِّبع cezalandıracağızثُم  sonraدري  gönderilecek ِإلَى 
 bir azap  عذَاباO’da ona uygulayacak  فَيعذِّبهo Rabbine ربِه
 korkunç نُكْرا

87) O, şöyle dedi: "Ama haksızlık edeni cezalandıracağız; 
sonra o, Rabbine gönderilecek; sonra O’da ona korkunç bir 
azap uygulayacak." 

و Ve اَأم gelinceنم  kimseyeنآم  iman edip deِمَلعو  
davrananااِلحص  iyiفَلَه  onun için deاءزج  bir karşılık vardır 

  ِمن َأمِرنَاona  لَهbuyruğumuzdan سنَقُوُل Ve  وen güzel الْحسنَى
söyleyeceğizسا يرkolay olanını 
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لَهعي جبر دعاَء وي فَِإذَا جبر ةٌ ِمنمحذَا ركَانَ قَالَ هكَّاَء ود 
وتركْنا بعضهم يومِئٍذ يموج ِفي بعٍض ونِفخ ) 98(وعد ربي حقا 

وعرضنا جهنم يومِئٍذ  )99(ِفي الصوِر فَجمعناهم جمعا 
 ِذكِْري الَِّذين كَانت أَعينهم ِفي ِغطَاٍء عن) 100(ِللْكَاِفِرين عرضا 

أَفَحِسب الَِّذين كَفَروا أَنْ ) 101(وكَانوا لَا يستِطيعونَ سمعا 
يتِخذُوا ِعباِدي ِمن دوِني أَوِلياَء ِإنا أَعتدنا جهنم ِللْكَاِفِرين نزلًا 

ن ضلَّ الَِّذي) 103(قُلْ هلْ ننبئُكُم ِبالْأَخسِرين أَعمالًا ) 102(
سعيهم ِفي الْحياِة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا 

)104 ( مالُهمأَع ِبطَتِلقَاِئِه فَحو ِهمباِت روا ِبآيكَفَر الَِّذين أُولَِئك
م جهنم ِبما ذَِلك جزاؤه) 105(فَلَا نِقيم لَهم يوم الِْقيامِة وزنا 

ِإنَّ الَِّذين آمنوا ) 106(كَفَروا واتخذُوا آياِتي ورسِلي هزوا 
) 107(وعِملُوا الصاِلحاِت كَانت لَهم جنات الِْفردوِس نزلًا 

دادا قُلْ لَو كَانَ الْبحر ِم) 108(خاِلِدين ِفيها لَا يبغونَ عنها ِحولًا 
ِلكَِلماِت ربي لَنِفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَِلمات ربي ولَو ِجئْنا 

قُلْ ِإنما أَنا بشر ِمثْلُكُم يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ) 109(ِبِمثِْلِه مددا 
عِه فَلْيبوا ِلقَاَء رجركَانَ ي نفَم اِحدو لَا ِإلَها واِلحلًا صملْ عم

  )110(يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحدا 
ِإن Kuşkusuzالَِّذين gelinceنُواآم iman edipِملُواعو davranışlarda 

bulunanlaraاِتاِلحالص  iyiْكَانَت vardırملَه onlaraُنَّاتج  
cennetleriِسودالِْفر Firdevsلًانُز makam olarak 

107) Kuşkusuz iman edip iyi davranışlarda bulunanlara 
gelince, onlara makam olarak Firdevs cennetleri vardır. 

خَاِلِدين ebedî kalacaklardırاِفيه  Oradaغُونبلَا ي  istemezlerانْهع  
Oradanلًاِحو  hiç ayrılmak 

108) Orada ebedî kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak 
istemezler. 

  ِلكَِلماِتmürekkep  ِمداداderya  الْبحرolsa  كَانEğer  لَوDe ki قُْل
sözleri içinيبر  Rabbiminلَنَِفد  tükenecektirرحالْب  deniz َلقَب 

önceتَنفَد َأن  bitmedenُاتكَِلم  sözleriيبر  Rabbiminو  ve  لَو
 ilâve  مدداbir o kadar da  ِبِمثِْلِهgetirsek dahi ْئنَاِج

109) De ki: Eğer Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa 
ve bir o kadar da ilâve getirsek dahi, Rabbimin sözleri 
bitmeden önce deniz tükenecektir. 

 yalnızca  ِمثْلُكُمbir beşerim  بشَرben  َأنَاKuşkusuz  ِإنَّماDe ki قُْل
sizin gibiىوحي  vahyolunuyorِإلَي  banaاَأنَّم  sadeceكُمِإلَه  
İlâh'ınızınِإلَه  İlâh olduğuاِحدو  birنفَم  her kimكَان  Artık 

 yapsın  فَلْيعمْلRabbine  ربِهkavuşmayı  ِلقَاءumuyorsa يرجوا
  ِبِعبادِةşeyi ortak koşmasın لَا يشِْركve   وiyi صاِلحا iş عملًا

ibadetteِهبر  Rabbineادَأح  hiçbir 
110) De ki: Kuşkusuz ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. 
bana, İlâh'ınızın, sadece bir İlâh olduğu bana 
vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, 
iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. 
Kehf sûresi, Allah'a hamd ile başlandı ve Allah'a ibâdette hiçbir şeyi O'na 
ortak koşmamakla noktalandı. En güzel övgülere lâyık olan Rabbımız her 
türlü ortaktan, benzerden ve noksanlıktan pak ve yücedir. 
 
 
 
 

  فَِإذَاRabbimden  ِمن ربيbir rahmettir  رحمةBuٌ  هذَاdedi قَاَل
Fakatاءج  gelinceدعو  vaadiيبر  Rabbiminلَهعج  O ederكَّاءد  

bunu yerle birكَانو  olurدعو  vaadiيبر  Rabbiminاقح  hak 
98) Bu, Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi 
gelince, O, bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi hak olur, 
dedi. 

و Ve كْنَاتَر biz bir halde bırakmışızdırمهضعب  onları birine 
  ونُِفخbiriَ  ِفي بعٍضçarparak çalkalanır  يموجo gün يومِئٍذ

üfürülmüşوِر ِفي الص Sûr'a daنَاعمفَج  bir araya getirmişizdir 
مه böylece onlarıاعمج  bütünüyle 

99) Ve o gün biz onları, biri birine çarparak çalkalanır bir 
halde bırakmışızdır. Sûr'a da üfürülmüş, böylece onları 
bütünüyle bir araya getirmişizdir. 

و Veنَاضرع  getirmişizdirنَّمهج  cehennemleِئٍذموي  o gün 
ِللْكَاِفِرين kâfirleriاضرع  yüz yüze 

100) Ve kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. 
الَِّذين Onlarınْكَانَت  bulunanمنُهيَأع  Gözleriِفي ِغطَاٍء  beni 

görmeye kapalıِذكِْري نع  zikrimeكَانُواو  olanونتَِطيعسلَا ي  
vermeye de tahammül edemezاعمس  kulak 

101) Onların gözleri beni görmeye kapalı bulunan, zikrime 
kulak vermeye de tahammül edemez.  

ِسبَأفَح mi sandılar?واكَفَر الَِّذين  Kâfirlerتَِّخذُواي َأن  
edineceklerini اِديِعب kullarımıوِنيد ِمن  beni bırakıp daاءِليَأو  

dostlarِإنَّا  Kuşkusuzنَاتَدَأع  bizنَّمهج  cehennemiِللْكَاِفِرين  
kâfirlereلًانُز  bir konak olarak hazırladık 

102) Kâfirler, beni bırakıp da kullarımı dostlar 
edineceklerini mi sandılar? Kuşkusuz biz cehennemi 
kâfirlere bir konak olarak hazırladık. 

 en çok  ِبالَْأخْسِرينSize bildirelim  نُنَبُئكُمmi?  هْلDe ki قُْل
ziyana uğrayanlarıالًامَأع  işler bakımından 

103) De ki: Size, işler bakımından en çok ziyana uğrayanları 
bildirelim mi? 

الَِّذين kimselerdirَّلض  boşa gidenمهيعس  çabalarıاِةيِفي الْح  
hayatındaانْيالد  dünyaمهو  Onlarونبسحي  sandıkları haldeمَأنَّه  

oysa onların ِسنُونحي iyiانْعص  işler yaptıklarını 
104) Onlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, oysa 
onların dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. 

ُأولَِئك İşte onlarالَِّذين  kimselerdir kiواكَفَر  inkâr edenاِتِبآي  
âyetleriniِهمبر  Rablerininو  ve ِلقَاِئِه O'na kavuşmayıِْبطَتفَح  

bu yüzden boşa gidenمالُهمَأع  amelleriفَلَا نُِقيم  tutmayacağız 
ملَه biz onlar içinموي  günündeِةامالِْقي  kıyametنًازو  hiçbir 

ölçü 
105) İşte onlar, Rablerinin âyetlerini ve O'na kavuşmayı 
inkâr eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki, 
biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız. 

ذَِلك İşteاُؤزج  cezası مه onlarınنَّمهج  cehennemdirاِبم  için 
 رسِلي ve  وâyetlerimi  واتَّخَذُوا آياِتيinkâr ettikleri كَفَروا

Resûllerimiاوزه  alaya aldıkları  
106) İşte, inkâr ettikleri, âyetlerimi ve Resûllerimi alaya 
aldıkları için onların cezası cehennemdir. 
İnsanlar, davranışlarında daima bir amaç gözetip ona göre çaba harcarlar. 
Meselâ kişinin hedefi Allah'ın rızâsını ve âhireti kazanmak İse bu hedefe 
ulaşmak için çaba gösterir ve ona göre çalışır. Eğer kişi yüce değerlerle 
ilgilenmeyip sadece dünyevî menfaat elde etmek istiyorsa gayretini de o 
yönde sarfeder. Allah'a ortak koşanlar tanrılarının kendilerini Allah'a 
yaklaştıracağını ve Allah katında küfür sayılan bu davranışlarının Allah'a 
itaat olduğunu sanmaktadırlar. Oysa Allah kendisine ortak koşanların 
amellerinin hiçbir değeri olmadığını bildirmiştir. Bu sebeple dünyada 
yapıp ettikleri boşa gitmiştir; âhirette Allah tarafından hiçbir değer 
verilmeyecektir. Hz. Peygamber'in hadisinde: "Kıyamet gününde şişman 
ve iri cüsseli nice adamlar gelir ki Allah katında sivri sineğin kanadı kadar 
ağırlığı yoktur.”394 
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5) “Ve doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına 
korkuya kapıldım. Ve hanımım da kısırdır. Bundan dolayı 
bana kendi katından bir veli bağışla.” 

  ِمن آِلmirasçı olsun  يِرثVeُ  وBana mirasçı olsun يِرثُِني
Hanedanı’na daي قُوبع Ya'kubلْهعاجو  onu lâyık kılبر  

Rabbimاِضير  rızana 
6) “Bana mirasçı olsun. Ve Ya'kub Hanedanı’na da mirasçı 
olsun. Rabbim, onu rızana lâyık kıl.” 

 seni  نُبشِّركŞüphesiz biz  ِإنَّاEy Zekeriyya يازكَِريا
müjdelemekteyizِبغُلَاٍم  bir çocukla هماس adıىيحي  Yahya olan 

 kimseyi  سِمياDaha önce  ِمن قَبُلona  لَهyapmadık لَم نَجعْل
adaş 

7) “Ey Zekeriyya! Şüphesiz biz seni, adı Yahya olan bir 
çocukla müjdelemekteyiz. Daha önce ona kimseyi adaş 
yapmadık.” 

  غُلَامbenim  ِليnasıl يكُونolabilir?   َأنَّىRabbim  ربDedi ki قَاَل
oğlumْكَانَتو  olduğuَأِتيرام  hanımımااِقرع  kısırقَدو  halde 
 son sınırına  ِعِتياben de ihtiyarlığın  ِمن الِْكبِرvardığım بلَغْتُ

8) Dedi ki: “Rabbim, hanımım kısır olduğu, ben de 
ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum 
olabilir?” 

 Bu  هوRabbin  ربكbuyurdu  قَاَلİşte böyle  كَذَِلكDedi ki قَاَل
لَيع benim içinنيه  kolaydırو  Veقَد  kuşkusuzخَلَقْتُك  seni de 

yaratmıştım ُلقَب ِمن sen daha önceلَمو تَكُن  değilkenًئاشَي  
hiçbir şey 

9) Dedi ki: “İşte böyle. Rabbin: ‘Bu benim için kolaydır. Ve 
daha önce sen hiçbir şey değilken, kuşkusuz seni de 
yaratmıştım.’ buyurdu.” 

  قَاَلbir alâmet  آيةbanaً  ِليkıl  اجعلRabbim  ربDedi ki قَاَل
Buyurdu kiآ تُكي Senin alâmetinَألَّا  haldeتُكَلِّم  

konuşamamandırالنَّاس  insanlarlaَثَلَاث  üçاٍللَي  geceاِويس  
sapasağlam olduğun 

10) Dedi ki: “Rabbim, bana bir alâmet kıl.” Buyurdu ki: 
“Senin alâmetin, sapasağlam olduğun halde üç gece 
insanlarla konuşamamandır.” 
(*)Hz. Zekeriyya özellikle çocuk değil, kendisine manen 
vâris olacak bir halef istemişti, Allah çocuk vereceğini 
müjdeleyince sevinç şaşkınlığı içinde "Rabbim! Karım kısır 
olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, 
benim nasıl oğlum olabilir?" deyiverdi. Allah da alâmet 
olarak sapasağlam olmasına rağmen, üç gece insanlarla 
konuşamayacağını haber verdi. Al-i İmrân sûresinde ise 
insanlarla üç gün, işaretten başka bîr şekilde 
konuşamayacağı ifade buyurulmuştur. Şu halde burada 
geceler gündüzleriyle birlikte, Âl-i İmrân'da ise günler 
geceleriyle birlikte kastedilmektedir.  

جفَخَر Bunun üzerine çıkarakلَىع  karşısınaِمِهقَو  kavminin ِمن 
  َأن سبحواonlara  ِإلَيِهمişaret verdi  فََأوحىmâbetten الِْمحراِب

tesbih edin diyeْكةً بر Sabahو  ve اِشيع akşam 
11) Bunun üzerine, mâbetten kavminin karşısına çıkarak 
onlara: "Sabah ve akşam (Rabbinizi) tesbih edin" diye 
işaret verdi. 
(*)Mâbed diye tercüme ettiğimiz mihrâb, "özel ibadet yeri" anlamına 
gelmektedir. Burada Zekeriyyâ'nın özel ibadet ve dualarını yaptığı yeri 
ifade eder; Zekeriyyâ özel ibadetlerini burada yapar, toplu ibadet için 
Beyt-i Makdis'e çıkardı. Kendisine bir oğlu olacağına dair müjde bumda 
verilmiştir. Bunun üzerine Zekeriyyâ Beyt-i Makdis'teki ibadet yerinden 
çıkarak halkm yanına gelmiş ve işaret yoluyla onlardan sabah akşam 
Allah'ı anmalarını, O'nu tesbih etmelerini istemiştir. 
 
 
 
 

 )19(  سورة مرمي  
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم

ِإذْ نادى ربه ) 2(ِذكْر رحمِة ربك عبده زكَِريا ) 1(كهيعص 
 قَالَ رب ِإني وهن الْعظْم ِمني واشتعلَ الرأْس 3(يا ِنداًء خِف

وِإني ِخفْت الْمواِلي ِمن ) 4(شيبا ولَم أَكُن ِبدعاِئك رب شِقيا 
) 5(وراِئي وكَانت امرأَِتي عاِقرا فَهب ِلي ِمن لَدنك وِليا 

يازكَِريا  )6(ِمن آِل يعقُوب واجعلْه رب رِضيا يِرثُِني ويِرثُ 
ِإنا نبشرك ِبغلَاٍم اسمه يحيى لَم نجعلْ لَه ِمن قَبلُ سِميا 

)7(  قَدا واِقرأَِتي عرام تكَانو كُونُ ِلي غُلَامى يأَن بقَالَ ر
قَالَ كَذَِلك قَالَ ربك هو علَي هين  )8(يا بلَغت ِمن الِْكبِر ِعِت

قَالَ رب اجعل ِلي  )9(وقَد خلَقْتك ِمن قَبلُ ولَم تكُن شيئًا 
فَخرج  )10(آيةً قَالَ آيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَ لَياٍل سِويا 

 فَأَوحى ِإلَيِهم أَنْ سبحوا بكْرةً وعِشيا علَى قَوِمِه ِمن الِْمحراِب
)11(  

19 MERYEM SURESİ  
Kur'an-ı Kerim'in 19. sûresi. 98 âyet, 962 kelime ve 3802 
harften ibarettir. Mekkî sûrelerden olup, Fatır sûresinden 
sonra nâzil olmuştur. 58 ve 71. âyetleri Medenîdir. Adını 
onaltıncı âyetinde geçen Meryem kelimesinden almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 Sâd  صAyn  عYâ  يHâ  هKâf ك
1) Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd. 

ِذكْر anışıdırِةمحر  rahmetleكبر  Rabbinin هدبع kuluاكَِريز  
Zekeriyya’yı 

2) Rabbinin, kulu Zekeriyya’yı rahmetle anışıdır. 
Zekeriyyâ (a.s): İsrâiloğulları'na gönderilmiş son peygamberlerden 
biridir. Ancak kendisine müstakil bir kitap verilmemiş, Hz, Musa'nın 
şeriatıyla amel etmiştir. Kaynaklarda, Hz. Meryem'in teyzesinin kocası ve 
Beyt-i Makdis'in reisidir. 

  خَِفياseslendiğinde  ِنداءo Rabbine  ربهdua ile  نَادىHani ِإذْ
gizlice 

3) Hani o, dua ile Rabbine gizlice seslendiğinde: 
  الْعظْمgevşedi  وهنşüphesiz  ِإنِّيRabbim  ربDemişti ki قَاَل

kemiklerimِمنِّي  benimو  ve َلاشْتَع yaşlılık aleviyleْأسالر  baş 
 sana  ِبدعاِئكsayesinde  َأكُنolmadım  لَمVe  وtutuştu شَيبا

duamبر  Rabbimاشَِقي  bedbaht 
4) Demişti ki: “Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim 
gevşedi ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Ve Rabbim, sana 
duam sayesinde hiç bedbaht olmadım.” 

و Veِإنِّي  doğrusu benُِخفْت  korkuya kapıldımاِليوالْم  gelecek 
yakınlarım adınaاِئيرو ِمن  arkamdanو  Veَأِتيركَانَتْ ام  

Hanımım daااِقرع  kısırdırِلي بفَه  Bundan dolayı bana 
bağışlaنْكلَد ِمن  kendi katındanاِليو  bir veli 
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وحنانا ِمن  )12(يايحيى خذْ الِْكتاب ِبقُوٍة وآتيناه الْحكْم صِبيا 
وبرا ِبواِلديِه ولَم يكُن جبارا  )13(لَدنا وزكَاةً وكَانَ تِقيا 

وسلَام علَيِه يوم وِلد ويوم يموت ويوم يبعثُ حيا  )14(عِصيا 
واذْكُر ِفي الِْكتاِب مريم ِإذْ انتبذَت ِمن أَهِلها مكَانا  )15(

م ِحجابا فَأَرسلْنا ِإلَيها روحنا فَاتخذَت ِمن دوِنِه )16(شرِقيا 
قَالَت ِإني أَعوذُ ِبالرحماِن ِمنك ِإنْ ) 17(فَتمثَّلَ لَها بشرا سِويا 

قَالَ ِإنما أَنا رسولُ ربِك ِلأَهب لَِك غُلَاما  )18(كُنت تِقيا 
غُلَام ولَم يمسسِني بشر ولَم قَالَت أَنى يكُونُ ِلي  )19(زِكيا 

قَالَ كَذَِلِك قَالَ ربِك هو علَي هين وِلنجعلَه  )20(أَكُن بِغيا 
فَحملَته  )21(آيةً ِللناِس ورحمةً ِمنا وكَانَ أَمرا مقِْضيا 

ها الْمخاض ِإلَى ِجذِْع فَأَجاَء )22(فَانتبذَت ِبِه مكَانا قَِصيا 
النخلَِة قَالَت يالَيتِني ِمت قَبلَ هذَا وكُنت نسيا منِسيا 

فَناداها ِمن تحِتها أَلَّا تحزِني قَد جعلَ ربِك تحتِك سِريا  )23(
 رطَبا جِنيا وهزي ِإلَيِك ِبِجذِْع النخلَِة تساِقطْ علَيِك )24(
)25(  
 Bu  هوRabbin  ربِكbuyurdu  قَاَلİşte böyle  كَذَِلِكDedi ki قَاَل
لَيع benim içinنيه  kolaydırو  Veلَهعِلنَج  biz onu kılacağızًةآي  

bir ayetِللنَّاِس  insanlar içinو  ve ًةمحر bir rahmetِمنَّا  bizdenو  
ve كَان Bu idiارَأم  bir işاقِْضيم  karara bağlanmış hüküm 

21) Dedi ki: “İşte böyle. Rabbin: ‘Bu benim için kolaydır. 
Ve biz, onu insanlar için bir ayet ve bizden bir rahmet 
kılacağız.’ buyurdu. Bu, hüküm ve karara bağlanmış bir iş 
idi.” 

لَتْهمفَح Böylelikle ona hamile kaldıْذَتفَانتَب  çekildiِبِه  sonra 
onunlaكَانًام  bir yereاقَِصي  ıssız 

22) Böylelikle ona hamile kaldı, sonra onunla ıssız bir yere 
çekildi. 

 ِإلَى ِجذِْع doğum sancısı  الْمخَاضDerken onu sürükledi فََأجاءها
kuru النَّخْلَِة bir hurma ağacınaْقَالَت  Dedi kiتَِنيالَيي  Keşkeُِّمت  

ölseydim deَلقَب  önceذَاه  bundanُكُنتو  idimاينَس  gitse انِْسيم 
unutulup 

23) Derken doğum sancısı onu kuru bir hurma ağacına 
sürükledi. Dedi ki: "Keşke, bundan önce ölseydim de 
unutulup gitse idim." 

  َألَّا تَحزِنيAşağısından  ِمن تَحِتهاona şöyle seslendi فَنَاداها
Tasalanmaقَد  Kuşkusuzَلعج  kılmıştırِكبر  Rabbinتَِكتَح  

senin altındaاِريس  bir ark 
24) Aşağısından ona şöyle seslendi: "Tasalanma! Kuşkusuz 
Rabbin senin altında bir ark kılmıştır." 

و Ve يزه silkele kiِكِإلَي  kendine doğruِبِجذِْع  dalınıالنَّخْلَِة  
hurmaْاِقطتُس  dökülsünِكلَيع  üzerineاطَبر  olgun hurmaاِنيج  

taze 
25) "Ve hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, 
olgun hurma dökülsün." 
 
 
 
 
 

  وآتَينَاهvargücünle  ِبقُوٍةKitab'a  الِْكتَابsarıl  خُذEy Yahyaْ يايحيى
ona verdikكْمالْح  hikmetاِبيص  Daha çocuk iken 

12) "Ey Yahya! Kitab'a vargücünle sarıl." Daha çocuk iken 
ona hikmet verdik. 

و Ve نَانًاح ona bir kalp inceliğiنَّالَد ِمن  katımızdanو  ve ًكَاةز 
temizlik deو  Ve كَان bir kimse idi اتَِقي  çok sakınan 

13) Ve katımızdan ona bir kalp inceliği ve temizlik de 
(verdik). Ve (Yahya)çok sakınan bir kimse idi. 

و Veارب  çok iyi davranırdıِهياِلدِبو  ana-babasınaو  veكُني لَم  
değildiااربج  bir zorbaاِصيع  isyankâr 

14) Ve ana-babasına çok iyi davranırdı; ve isyankâr bir 
zorba değildi. 

و Veلَامس  selam olsunِهلَيع  onaي مو günِلدو  doğduğuمويو  
günُوتمي  öleceğiمويو  günُثعبي  kaldırılacağıايح  diri olarak 

15) Ve doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak 
kaldırılacağı gün ona selam olsun. 

و Ve اذْكُر anِفي الِْكتَاِب  kitap'taميرم  Meryem'i deِْإذ  Hani 
 bir yere çekilmişti  مكَانًاo ailesinden  ِمن َأهِلهاayrılıp انتَبذَتْ
 doğu tarafında شَرِقيا

16) Ve kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp 
doğu tarafında bir yere çekilmişti. 
(*)Mucizevî olaylarla dolu olan Meryem sûresinin başlangıcında bir 
mukaddime olarak Zekeriyyâ (a.s) ile oğlu Yahya'nın kıssaları kısaca 
anlatıldıktan sonra, bu bölümde sûrenin asıl konusu olan Hz. Meryem'e 
geçilmektedir. Bu kıssa öncekinden daha ilginçtir. Çünkü öncekinde kısır 
ve ihtiyar bir kadının, yaşlı da olsa eşinden bir çocuğu dünyaya getirmesi 
söz konusu idi. Burada ise bakire bir kızın babasız bir çocuk dünyaya 
getirmesi anlatılmaktadır. Daha ana rahminde iken annesi tarafından 
mabede hizmetçi olarak adanmış olan Hz. Meryem, çocukluğundan 
itibaren mabedin doğu yönünde tenha bir köşede bulunuyor ve vaktini 
ibadetle geçiriyordu. İnsanlar tarafından rahatsız edilmeden kendini tam 
anlamıyla ibadet ve tefekküre verebilmesi için bulunduğu yeri bir perde 
ile ayırmıştı. 16. âyette ifade edilen doğu tarafından maksat ya Kudüs'teki 
Beyt-i Mak-dis'tir veya Meryem'in evinin doğu tarafıdır. Hıristiyanların 
kıble olarak doğuya yönelmelerinin buradan kaynaklandığını söyleyenler 
vardır. 

 bir  ِحجاباOnlarla kendi arasına  ِمن دوِنِهمçekmişti فَاتَّخَذَتْ
perdeلْنَا فََأسر Derken biz gönderdik deاهِإلَي  onaنَاوحر  

ruhumuzuثََّلفَتَم  şeklinde görünmüştüالَه  o kendisineاشَرب  
bir insanاِويس  tastamam 

17) Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, biz 
ona ruhumuzu gönderdik de o, kendisine tastamam bir 
insan şeklinde görünmüştü. 

  ِبالرحماِنsığınırım  َأعوذGerçekten benُ  ِإنِّيDedi ki قَالَتْ
Rahman’aِمنْك  sendenِإن  Eğerَكُنت  bir kimse isenاتَِقي  

sakınan 
18) Dedi ki: “Gerçekten ben, senden, Rahman’a sığınırım. 
Eğer sakınan bir kimse isen.” 

  ربِكbir elçisiyim  رسوُلBen  َأنَاyalnızca  ِإنَّماDedi ki قَاَل
Rabbininبِلَأه  bağışlamam içinلَِك  sanaاغُلَام  bir erkek 

çocukاِكيز  tertemiz 
19) Dedi ki: “Ben, yalnızca, sana tertemiz bir erkek çocuk 
bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim.” 

 çocuğum  غُلَامbenim  ِليnasıl  يكُونBana  َأنَّىDedi ki قَالَتْ
olabilir?و  veِنيسسمي لَم  eli değmediğiشَرب  insanَأكُن لَمو  

olmadığım haldeاِغيب  iffetsiz de 
20) Dedi ki: “Bana bir insan eli değmediği ve iffetsiz de 
olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir?” 
(*)Yukarıdaki âyetler, Cenâb-ı Hak, sebep ve illetleri ortadan kaldırıp 
kudretini izhar ederek, Meryem'in bir erkekle evlenmediği, temas 
kurmadığı halde Melek Cebrail'in nefhasıyla gebe kaldığını açıklıyor ve 
Meryem'in doğum safhalarından ibretli yanlan belirterek mü'minlere 
birtakım mesajlar veriyor. 
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 verdi  آتَاِنيAllah'ın  اللَِّهkuluyum  عبدBen  ِإنِّيDedi ki قَاَل
Banaالِْكتَاب  Kitab'ıو  ve لَِنيعج beni kıldı انَِبي nebi 

30) Dedi ki: "Ben Allah'ın kuluyum. Bana Kitab'ı verdi ve 
beni nebi kıldı." 

و Ve لَِنيعج beni kıldıًكاربا م mübarekنَأي  neredeُا كُنتم  
olursam olayım  و veاِنيصَأو  bana emrettiلَاِةِبالص  namazıو  

ve كَاِةالز zekâtıُتما دم  süreceايح  yaşadığım 
31) "Ve nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı; ve 
yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti." 

و Ve ارب saygılı kıldıِتياِلدِبو  beni annemeو  veلِْنيعجي لَم  beni 
kılmadıااربج  bir zorbaاشَِقي  bedbaht 

32) "Ve beni anneme saygılı kıldı; ve beni bedbaht bir zorba 
kılmadı. " 

و Veلَامالس  selamلَيع  banadırموي  günِلتُ ود doğduğumمويو  
günُوتَأم  öleceğimو  ve موي günُثعُأب  kaldırılacağımايح  diri 

olarak 
33) "Ve doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak 
kaldırılacağım gün selam banadır." 

ذَِلك İşteىِعيس  İsaناب  oğluميرم  Meryemَلقَو  söz olarakِّقالْح  
hakالَِّذي ِفيِه  hakkındaونتَرمي  şüphe ettikleri 

34) İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz 
olarak- budur. 
(*)Kur'ân-ı Kerîm'de izlenen ilâhî metot gereği, anlatılan her konu ve 
kıssada mutlaka mü'minleri teselli eden birçok mesajlar vardır. Ayrıca 
geçmişten ders alarak geleceği ona göre hazırlama uyarısı söz konusudur. 
O bakımdan Meryem ile İsa (a.s) kıssasında bizlere yönlendirici, düşünce 
ufkumuzu genişletici, Hakk'ın kuvvet ve kudretini daha iyi anlamamızı 
sağlayıcı birtakım ibretler vardır. 

ا كَانم olacak şey değilِللَِّه  Allah'ınَتَِّخذي َأن  edinmesiلٍَدو ِمن  
çocukانَهحبس  O yücedirىِإذَا قَض  hükmettiğindeارَأم  Bir işe 
 o da hemen oluverir  فَيكُونOl  كُنona  لَهder  يقُوُلsadece فَِإنَّما

35) Allah'ın çocuk edinmesi, olacak şey değil. O, yücedir. 
Bir işe hükmettiğinde ona sadece "Ol" der o da hemen 
oluverir. 

و Ve ِإن muhakkak kiاللَّه  Allahيبر  benim de Rabbimكُمبرو  
sizin de Rabbinizdirوهدبفَاع  Öyleyse sadece O'na ibadet 

edinizذَاه  budurٌاطِصر  yolتَِقيمسم  Dosdoğru 
36) “Ve muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de 
Rabbinizdir. Öyleyse sadece O'na ibadet ediniz. Dosdoğru 
yol budur.” 

  ِمن بيِنِهمguruplar الَْأحزابSonra ayrılığa düştüler  فَاخْتَلَفَ
aralarındaٌل فَوي vay halineِللَِّذين edenlerin واكَفَر o inkar ِمن 

 Büyük  عِظيٍمgüne  يوٍمşahit olunduğunda مشْهِد
37) Sonra guruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük 
güne şahit olunduğunda vay o inkar edenlerin haline! 

ِمعَأس işitirlerِبِهم   nasıl و veِصرَأب  nasıl görürlerموي  günde 
  الْيومo zalimler  الظَّاِلمونFakat  لَِكنBize gelecekleri يْأتُونَنَا

bugünِفي  içindedirlerلَاٍلض  bir sapıklıkِبيٍنم  açık 
38) Bize gelecekleri günde nasıl işitirler ve nasıl görürler! 
Fakat o zalimler bugün açık bir sapıklık içindedirler. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Hz. İsa Peygamber hakkında farklı görüş ortaya 
koyup Kur'ân'm getirdiği en doğru bilgilere inanmayan Hıristiyanlara, 
âhiret gününde ilâhî adaletin tecellisiyle bütün ihtilâfların çözüleceği 
hatırlatılarak bir defa daha uyarıldılar. Ölüm olayı meydana gelmeden 
dönüş yapmalarının kendileri için çok faydalı sonuçlar doğuracağına işaret 
edilerek dünya nimetlerine aldanmamaları tenbıh edildi. 
 
 
 
 
 
 
 

فَكُِلي واشرِبي وقَري عينا فَِإما ترين ِمن الْبشِر أَحدا فَقُوِلي 
تت فَأَ )26(ِإني نذَرت ِللرحماِن صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم ِإنِسيا 

ِبِه قَومها تحِملُه قَالُوا يامريم لَقَد ِجئِْت شيئًا فَِريا 
ياأُخت هارونَ ما كَانَ أَبوِك امرأَ سوٍء وما كَانت أُمِك  )27(

فَأَشارت ِإلَيِه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ ِفي الْمهِد  )28(بِغيا 
قَالَ ِإني عبد اللَِّه آتاِني الِْكتاب وجعلَِني نِبيا  )29(صِبيا 

)30(  ا كُنتم نكًا أَياربلَِني معجلَاِة ⎬واِني ِبالصصأَوو
وبرا ِبواِلدِتي ولَم يجعلِْني جبارا  )31(والزكَاِة ما دمت حيا 

 علَي يوم وِلدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ والسلَام )32(شِقيا 
ذَِلك ِعيسى ابن مريم قَولَ الْحق الَِّذي ِفيِه يمترونَ  )33(حيا 

ما كَانَ ِللَِّه أَنْ يتِخذَ ِمن ولٍَد سبحانه ِإذَا قَضى أَمرا  )34(
وِإنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه  )35(يكُونُ فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَ

 ِقيمتساطٌ مذَا ِصرلٌ  )36(هيفَو ِنِهميب ِمن ابزالْأَح لَفتفَاخ
أَسِمع ِبِهم وأَبِصر  )37(ِللَِّذين كَفَروا ِمن مشهِد يوٍم عِظيٍم 

  )38(اِلمونَ الْيوم ِفي ضلَاٍل مِبٍني يوم يأْتوننا لَِكن الظَّ
  فَِإماgözün  عينًاaydın olsun  وقَريiç  واشْرِبيArtık ye فَكُِلي

Eğerنيتَر  görecek olursanشَِرالْب ِمن  herhangi beşerادَأح  bir 
  صوماRahman'a  ِللرحماِنadadım  نَذَرتBenُ  ِإنِّيde ki فَقُوِلي
oruçُأكَلِّم فَلَن  konuşmayacağımموالْي  artık bugünاِإنِسي  hiçbir 

insanla 
26) "Artık ye, iç, gözün aydın olsun! Eğer herhangi bir 
beşer görecek olursan de ki: Ben, Rahman'a oruç adadım; 
artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım." 
(*)Doğum yapan kadına taze hurma, yoksa kuru hurma, bu da yoksa tatlı 
bir madde verilmesi, kendini toparliyabilmesi bakımından uygun olur. 
Nitekim günümüzde gelişen koruyucu hekimlikte de buna yer verilmekte 
ve birtakım tavsiyeler önerilmektedir. Doğum sırasında büyük bir güc 
harcamış, terlemiş, yorulmuş olan anneye, çoğunlukla doğumdan hemen 
sonra, kuvvetii bir titreme gelir, bazan ateşinin bile yükseldiği görülür. İlk 
tedbir olarak anne rahat bir yatağa alınarak üzeri iyice örtülür. Arkasından 
şekerli sıcak çay, ıhlamur gibi sıvılar; muhallebi, komposto gibi yumuşak 
tatlı yemekler verilir.  

 taşıyarak  تَحِملُهkavmine getirdi  قَومهاonu  ِبِهBöylece فََأتَتْ
 sen  ِجْئِتHakikaten  لَقَدMeryem  مريمEy  ياDediler ki قَالُوا

yaptınًئاشَي  bir şeyافَِري  iğrenç 
27) Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki: “Ey 
Meryem! Hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın.” 

  َأبوِكdeğildi  ما كَانHarun'un  هارونkız kardeşi ُأخْتَ Ey يا
Senin babanَأرام  bir kişiٍءوس  kötüْا كَانَتمو  değildiِكُأم  

annen deاِغيب  iffetsiz 
28) “Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kişi 
değildi; annen de iffetsiz değildi.” 

  كَيفdediler kiَ  قَالُواona  ِإلَيِهBunun üzerine işaret etti فََأشَارتْ
Biz nasılنُكَلِّم  konuşuruz?نم  ileِدهِفي الْم كَان  beşiktekiاِبيص  
bir sabî  

29) Bunun üzerine ona işaret etti. dediler ki: "Biz, beşikteki 
bir sabî ile nasıl konuşuruz?" 
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مر وهم ِفي غَفْلٍَة وهم لَا وأَنِذرهم يوم الْحسرِة ِإذْ قُِضي الْأَ
ِإنا نحن نِرثُ الْأَرض ومن علَيها وِإلَينا يرجعونَ  )39(يؤِمنونَ 

ِإذْ ) 41(واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإبراِهيم ِإنه كَانَ ِصديقًا نِبيا  )40(
لَا يسمع ولَا يبِصر ولَا يغِني عنك قَالَ ِلأَِبيِه ياأَبِت ِلم تعبد ما 

ياأَبِت ِإني قَد جاَءِني ِمن الِْعلِْم ما لَم يأِْتك فَاتِبعِني  )42(شيئًا 
ياأَبِت لَا تعبد الشيطَانَ ِإنَّ الشيطَانَ  )43(أَهِدك ِصراطًا سِويا 

ياأَبِت ِإني أَخاف أَنْ يمسك عذَاب  )44(كَانَ ِللرحماِن عِصيا 
قَالَ أَراِغب أَنت عن  )45(ِمن الرحماِن فَتكُونَ ِللشيطَاِن وِليا 

آِلهِتي ياِإبراِهيم لَِئن لَم تنتِه لَأَرجمنك واهجرِني مِليا 
)46( غتأَسس كلَيع لَاما قَالَ سِفيكَانَ ِبي ح هي ِإنبر لَك ِفر
وأَعتِزلُكُم وما تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه وأَدعو ربي عسى  )47(

فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ ِمن  )48(أَلَّا أَكُونَ ِبدعاِء ربي شِقيا 
 اقحِإس ا لَهنبهوِن اللَِّه وا دِبيا نلْنعا جكُلو قُوبعيو

ووهبنا لَهم ِمن رحمِتنا وجعلْنا لَهم ِلسانَ ِصدٍق عِليا  )49(
واذْكُر ِفي الِْكتاِب موسى ِإنه كَانَ مخلَصا وكَانَ رسولًا  )50(

  )51(نِبيا 
47) Dedi ki: “Selam sana! Senin için Rabbimden 
bağışlanma dileyeceğim. Çünkü O, bana çok lütufkârdır.” 

و Veتَِزلُكُمَأع  sizden de ayrılıyorونعا تَدمو  dua 
ettiklerinizden deوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah’tanو  ve وعَأد dua 

ediyorumيبر  Rabbimeىسع Umarım kiَألَّا yalnızَأكُون  
olmamاِءعِبد dua etmekle يبر Rabbimeاشَِقي bahtsız  

48) “Ve sizden de Allah’tan başka dua ettiklerinizden de 
ayrılıyor ve yalnız Rabbime dua ediyorum. Umarım ki 
Rabbime dua etmekle bahtsız olmam.” 

 ibadet ما يعبدونve   وonlardan ayrılınca  اعتَزلَهمİşte فَلَما
ettiklerindenوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah’tanنَابهو  biz armağan 

ettikلَه  onaَاقحِإس  İshak’ıو  ve قُوبعي Yakub’uو  ve اكُل 
hepsini deلْنَاعج  kıldıkانَِبي  nebi 

49) İşte onlardan ve Allah’tan başka ibadet ettiklerinden 
ayrılınca biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik ve 
hepsini de nebi kıldık. 

و Ve نَابهو armağan ettikملَه  onlaraِتنَامحر ِمن  rahmetimizden 
و ve لْنَاعج verdikملَه  onlar içinانِلس  diliٍقِصد  bir doğruluk 

 yüce عِليا
50) Ve onlara rahmetimizden armağan ettik ve onlar için 
yüce bir doğruluk dili verdik. 

و Ve اذْكُر anِفي الِْكتَاِب  kitap’taىوسم  Musa’yı daِإنَّه  Çünkü o 
  نَِبياbir Resul  رسولًاidi  كَانve  وihlasa erdirilmiş كَان مخْلَصا

bir nebi 
51) Ve kitap’ta Musa’yı da an. Çünkü o ihlasa erdirilmiş bir 
Resul ve bir nebi idi. 
 
 
 
 
 
 

مهَأنِذرو Sen onları uyarموي  günü hakkındaِةرسالْح  hasretِْإذ  
haldeقُِضي  bitmiştir رالَْأم iş olupمهو  Çünkü onlarِفي  içine 
 iman etmemişken  لَا يْؤِمنُونhenüz همve  وbir gafletin  غَفْلٍَة

39) Sen onları hasret günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir 
gafletin içine (dalmış oldukları halde) ve henüz iman 
etmemişken iş olup bitmiştir. 

 ve  وYeryüzüne  الَْأرضmirasçı oluruz ثُ نَِرbiz  نَحنancak ِإنَّا
  يرجعونancak bize ِإلَينَا ve  وüzerindekilere من علَيها

döndürülürler 
40) Yeryüzüne ve üzerindekilere ancak biz mirasçı oluruz 
ve onlar ancak bize döndürülürler. 

و Ve اذْكُر an ِفي الِْكتَاِب  kitab’taاِهيمرِإب  İbrahim’i deِإنَّه  çünkü 
oكَان  idiيقًاِصد  doğruانَِبي  bir nebi 

41) Ve kitab’ta İbrahim’i de an; çünkü o, doğru bir nebi idi.  
  تَعبدniçin  ِلمBabacığım  ياَأبِتBabasına  ِلَأِبيِهdemişti  قَاَلki ِإذْ

ibadet ediyorsun?م عمسا لَا ي işitmeyenِصربلَا يو  görmeyenو  
ve غِْنيلَا ي hiçbir faydası olmayanنْكع  sanaًئاشَي  şeylere 

42) Babasına demişti ki: “Babacığım, işitmeyen, görmeyen 
ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin ibadet 
ediyorsun?”  

  ِمن الِْعلِْمbana geldi  جاءِنيşu ki  قَدgerçek  ِإنِّيBabacığım ياَأبِت
bir bilgiْأِتكي ا لَمم  sana gelmeyenِنيفَاتَِّبع  artık bana uy ki 

ِدكَأه seni ileteyimاطًاِصر  bir yolaاِويس  düzgün 
43) “Babacığım, gerçek şu ki, bana sana gelmeyen bir bilgi 
geldi; artık bana uy ki, seni düzgün bir yola ileteyim.” 

 çünkü  ِإنşeytana  الشَّيطَانibadet etme  لَا تَعبدBabacığım ياَأبِت
طَانالشَّي şeytanكَان  idiاِنمحِللر  Rahman’aاِصيع  isyan etmiş 

44) “Babacığım, şeytana ibadet etme, çünkü şeytan 
Rahman’a isyan etmiş idi.”  

 َأنkorkuyorum   َأخَافgerçekten benُ  ِإنِّيBabacığım ياَأبِت
كسمي sana dokunmasındanذَابع  bir azabınاِنمحالر ِمن  

Rahman’danفَتَكُون  O zaman olursunطَاِنِللشَّي  şeytanınاِليو  
dostu 

45) “Babacığım, gerçekten ben sana Rahman’dan bir 
azabın dokunmasından korkuyorum. O zaman, şeytanın 
dostu olursun.” 
(*)Bu âyetler, evlâdın ana babaya karşı tavrının nasıl olması gerektiğini 
göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Hz. İbrahim, babası Âzer'e her 
sözünün başında "babacığım" diye hitap etmekte, -ilerideki âyetlerden 
anlaşılacağı üzere- babası müşrik olmasına, kendisine karşı son derece 
kaba ve tehditkâr ifadeler kullanmasına rağmen ona karşı saygıda kusur 
etmediği görülmektedir. Âyetlerden aynı zamanda küçüğün de büyüğe 
öğüt verebileceği ve din konusunda insanları doğru yola iletecek gerçek 
bilginin ilâhî vahiy olduğu anlaşılmaktadır. 44. âyette, Allah'ın emrine 
aykırı olmasına rağmen şeytanın emrine itaat etmek, "ona tapma" olarak 
değerlendirilmiştir. Kur'an akla, hakikate ve ahlâka aykırı olan her türlü 
hareketi şeytanî olarak; ve şeytanî sâiklere teslimiyet yönünde ortaya 
konan her bilinçli eylemi de "şeytana tapma" olarak tanımlamaktadır. 

 عن آِلهِتي Sen  َأنْتَ?yüz mü çeviriyorsun  َأراِغبDedi ki قَاَل
benim ilahlarımdanراِهيماِإبي  Ey İbrahimلَِئن  Eğerتَنتَِه لَم  

vazgeçmezsenنَّكمجلََأر  andolsun seni taşlarımو  Veِنيرجاه  
benden ayrıl gitاِليم  uzun süre 

46) Dedi ki: “Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü 
çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlarım. 
Ve uzun süre benden ayrıl git.” 

 bağışlanma  سَأستَغِْفرsana  علَيكSelam  سلَامDedi ki قَاَل
dileyeceğimلَك  Senin içinيبر  Rabbimdenِإنَّه  Çünkü Oكَان  

dırِبي  banaاِفيح  çok lütufkâr 
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و Veنَاهفَعر  biz onu yükselttikكَانًام  bir mekânaاِليع  yüce 
57) Ve biz onu yüce bir mekâna yükselttik. 
(*)Tefsircilerin belirttiğine göre, İdris asıl adı Uhnûh olup Hz. Nuh'un 
üçüncü batından dedesidir. Hz. Şît'ten sonra kendisine otuz sayfa vahiy 
indirile- rek peygamberlik görevi verilmiştir. Kitaplı dinlerde ortak rivayet 
ve inanışa göre İdrîs ilmin, medeniyetin ve aklî sistemlerin ilk 
kurucusudur. "Remil ilmî, hey'et, nücûrn, hesap, tıp, nebatların sırları, 
garip sanatlar, yazı yazmak, dikiş dikmek, terazi kullanmak gibi meslek ve 
sanatları İdris icat etmiştir. Sahifelerinde semavî sırlar, ruhanîlere 
hükmetmenin yöntemleri, varlıkların özellikleri gibi konulara dair bilgiler 
vardı. Çok sayıda talebesi olan İdrîs demiri keşfedip ondan aletler yapmış, 
ziraatı geliştirmiş, deri ve kumaşlardan elbise dikmiştir." 

لَِئكُأو İşte bunlarمَأنْع الَِّذين  nimet verdiğiاللَّه  Allah’ınِهملَيع  
kendilerineيالنَِّبي ِمن ن nebilerdendirِةيذُر ِمن  soyundanمآد  

Âdem’inنِممو  olanلْنَامح  taşıdıklarımızınعم  ileنُوٍح  Nûh 
 Ve  وİsrail ِإسراِئيَل ve  وİbrahim  ِإبراِهيمsoyundan وِمن ذُريِة

نِمم ilettiğimizنَايده  bizim doğru yolaو  ve تَبنَااجي 
seçtiklerimizdendirِإذَا  zamanتُتْلَى  okunduğuِهملَيع  Onlara 

  سجداkapanırlardı  خَرواRahmân’ın  الرحماِنayetleri آياتُ
secdeyeاِكيبو  ağlayarak 

58) İşte bunlar Allah’ın kendilerine nimet verdiği Âdem’in 
soyundan, Nûh ile taşıdıklarımızın, İbrahim ve İsrail 
soyundan olan nebilerdendir. Ve bizim doğru yola 
ilettiğimiz ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahmân’ın 
ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. 

  خَلْفNihayet onlarınٌ  ِمن بعِدِهمöyleleri geldi ki فَخَلَفَ
peşindenوااعَأض  bunlar bıraktılarَلَاةالص  namazıواعاتَّبو  

arzularına uydularاِتوالشَّه  nefislerininَفوفَس  Bu yüzden 
ilerideنلْقَوي  cezasını çekeceklerاغَي  sapıklıklarının 

59) Nihayet onların peşinden öyleleri geldi ki, bunlar 
namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu 
yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler. 

 iman  وآمنtevbe edip  تَابkimseler  منAncak hariçtir ِإلَّا
edenو  ve ِمَلع davranışta bulunanااِلحص  iyiلَِئكفَُأو  Bunlar 
خُلُوندي girecekler َنَّةالْج cenneteو  Ve ونظْلَملَا ي haksızlağa 

uğratılmayacaklardırًئاشَي  hiç bir 
60) Ancak tevbe edip, iman eden ve iyi davranışta bulunan 
kimseler hariçtir. Bunlar, cennete, girecekler. Ve hiçbir 
haksızlağa uğratılmayacaklardır. 

 vâad ettiği  وعدcennetleridir  الَِّتيAdn دٍن عcennet جنَّاِت
انمحالر çok merhametli olanهادِعب  O kullarınaِبِبالْغَي gıyaben 

ِإنَّه Şüphesiz O'nunهدعو كَان  vâadiاْأِتيم  yerini bulacaktır 
61) O cennet, çok merhametli olan, kullarına gıyaben vâad 
ettiği Adn cennetleridir. Şüphesiz O'nun vâadi yerini 
bulacaktır. 

ونعمسلَا ي işitmezlerاِفيه  Oradaالَغْو  boş sözِإلَّا  duyarlarالَامس  
hoş sözو  Ve ملَه oradaمقُهِرز  rızıkları vardırاِفيه  kendilerine 

aitًةكْرب  sabahو  veاِشيع  akşam 
62) Orada boş söz işitmezler, hoş söz duyarlar. Ve orada, 
sabah ve akşam kendilerine ait rızıkları vardır. 

ِتلْك işte budurُنَّةالْج  cennetالَِّتي  verdiğimizُنُوِرث  miras  ِمن
 takvâ  تَِقياsahibi  كَانkimselere  منKullarımızdan ِعباِدنَا

63) Kullarımızdan, takvâ sahibi kimselere miras verdiğimiz 
cennet işte budur. 

و Ve ُلا نَتَنَزم biz inerizِإلَّا  ancakِرِبَأم  emri ileكبر  Rabbinin 
لَه O'na aittirِدينَاَأي نيا بم  Önümüzde ا خَلْفَنَامو arkamızdaو  ve 
  ربكdeğildir  وما كَانbunlar  ذَِلكarasında ن بيolan her şey ما

Senin Rabbinانَِسي  unutkan 
64) Ve biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, 
arkamızda ve bunlar arasında olan her şey O'na aittir. Senin 
Rabbin unutkan değildir. 
 
 

ووهبنا لَه  )52(ِنِب الطُّوِر الْأَيمِن وقَربناه نِجيا وناديناه ِمن جا
واذْكُر ِفي الِْكتاِب  )53(ِمن رحمِتنا أَخاه هارونَ نِبيا 

وكَانَ  )54(ِإسماِعيلَ ِإنه كَانَ صاِدق الْوعِد وكَانَ رسولًا نِبيا 
واذْكُر  )55(اِة والزكَاِة وكَانَ ِعند ربِه مرِضيا يأْمر أَهلَه ِبالصلَ

ورفَعناه مكَانا  )56(ِفي الِْكتاِب ِإدِريس ِإنه كَانَ ِصديقًا نِبيا 
أُولَِئك الَِّذين أَنعم اللَّه علَيِهم ِمن النِبيني ِمن ذُريِة  )57(عِليا 
و مآد نِمماِئيلَ ورِإسو اِهيمرِة ِإبيذُر ِمنوٍح ون عا ملْنمح نِمم

 سجداهدينا واجتبينا ِإذَا تتلَى علَيِهم آيات الرحماِن خروا 
فَخلَف ِمن بعِدِهم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا  )58(وبِكيا 

ِإلَّا من تاب وآمن وعِملَ  )59(لشهواِت فَسوف يلْقَونَ غَيا ا
جناِت  )60(صاِلحا فَأُولَِئك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ شيئًا 

عدٍن الَِّتي وعد الرحمانُ ِعباده ِبالْغيِب ِإنه كَانَ وعده مأِْتيا 
لَا يسمعونَ ِفيها لَغوا ِإلَّا سلَاما ولَهم ِرزقُهم ِفيها بكْرةً  )61(

ِتلْك الْجنةُ الَِّتي نوِرثُ ِمن ِعباِدنا من كَانَ تِقيا  )62(وعِشيا 
فَنا وما وما نتنزلُ ِإلَّا ِبأَمِر ربك لَه ما بين أَيِدينا وما خلْ )63(

  )64(بين ذَِلك وما كَانَ ربك نِسيا 
و Ve نَاهينَاد ona seslendikاِنِبج ِمن  yanındanالطُّوِر  Tûr’un 

 gizlice söyleşmek  نَِجياonu yakınlaştırdık قَربنَاهve   وsağ الَْأيمِن
için 

52) Ve ona Tûr’un sağ yanından seslendik ve gizlice 
söyleşmek için onu yakınlaştırdık. 

و Ve نَابهو bağışladıkلَه  onaِتنَامحر ِمن  rahmetimizdenَأخَاه  
kardeşiوناره  Harun’uانَِبي  nebi olarak 

53) Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun’u nebi olarak 
bağışladık. 
(*)Meryem sûresinin dördüncü kıssası Ya'kub (a.s)’ın soyundan gelen Hz. 
Musa'nın kıssasıdır. Hz. Mûsâ İsrâiloğullan'na gönderilmiş olup, "ülü'1-
azim" tabirini büyük peygamberler (daha çok beş büyük peygamber) 
anlamında kabul edenlere göre o da bu guruptaki peygamberlerden 
biridir. Hz, Musa'nın özelliği olarak gerçek ve "ihlâslı" diye tercüme 
ettiğimiz muhlas kelimesi, "seçilmiş, özel bir yakınlıkla tanınmış kişi" 
anlamlarına da gelmektedir. 

و Ve اذْكُر anِفي الِْكتَاِب  kitap’taاِعيَلمِإس  İsmail’i deِإنَّه  Çünkü 
oاِدقَ كَانص  doğruِدعالْو  sözlüو  ve كَان idiولًاسر  bir Resul 
 bir nebi نَِبيا

54) Ve kitap’ta İsmail’i de an. Çünkü o doğru sözlü bir 
Resul ve bir nebi idi. 

و Veرْأمي كَان  emrediyorduلَهَأه  ehlineلَاِةِبالص  namazıو  ve 
  مرِضياo Rabbi  ربِهkatında  ِعنْدidi كَانve  وzekâtı  الزكَاِة

kendisinden razı 
55) Ve ehline namazı ve zekâtı emrediyordu ve o, Rabbi 
katında kendisinden razı olunan idi. 
(*)Burada sözünde durmanın önemine işaret edilmektedir. Hz. İsmail 
ahde vefa erdemiyle temayüz etmiş bir kimseydi, sözünde durmaya özen 
gösterirdi. Öte yandan halkım dinîn direği olan namazı kılmaya ve 
toplumsal dayanışmayı sağlayan zekâtı vermeye teşvik ederdi. 

و Ve اذْكُر anِفي الِْكتَاِب  kitap’taِريسِإد  İdris’i deِإنَّه  Çünkü o 
كَان idiيقًاِصد  doğruانَِبي  bir nebi 

56) Ve kitap’ta İdris’i de an. Çünkü o doğru bir nebi idi. 
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الْأَراِت واومالس بِتِه رادِلِعب طَِبراصو هدبا فَاعمهنيا بمِض و
ويقُولُ الِْإنسانُ أَِئذَا ما ِمت لَسوف  )65(هلْ تعلَم لَه سِميا 

أَولَا يذْكُر الِْإنسانُ أَنا خلَقْناه ِمن قَبلُ ولَم  )66(أُخرج حيا 
ك لَنحشرنهم والشياِطني ثُم لَنحِضرنهم فَورب )67(يكُن شيئًا 

ثُم لَنِرتعن ِمن كُلِّ ِشيعٍة أَيهم أَشد  )68(حولَ جهنم ِجِثيا 
ثُم لَنحن أَعلَم ِبالَِّذين هم أَولَى ِبها  )69(علَى الرحماِن ِعِتيا 

نْ ِمنكُم ِإلَّا واِردها كَانَ علَى ربك حتما مقِْضيا وِإ )70(ِصِليا 
ثُم ننجي الَِّذين اتقَوا ونذَر الظَّاِلِمني ِفيها ِجِثيا  )17(
)72(  وا ِللَِّذينكَفَر اٍت قَالَ الَِّذيننيا بناتآي ِهملَيلَى عتِإذَا تو

وكَم أَهلَكْنا  )73(ِريقَيِن خير مقَاما وأَحسن نِديا آمنوا أَي الْفَ
قُلْ من كَانَ ِفي  )74(قَبلَهم ِمن قَرٍن هم أَحسن أَثَاثًا وِرئْيا 

الضلَالَِة فَلْيمدد لَه الرحمانُ مدا حتى ِإذَا رأَوا ما يوعدونَ ِإما 
 ذَابالْع فعأَضا وكَانم رش وه نونَ ملَمعيةَ فَساعا السِإمو
ويِزيد اللَّه الَِّذين اهتدوا هدى والْباِقيات  )75(جندا 

  )76(الصاِلحات خير ِعند ربك ثَوابا وخير مردا 
و Ve ِإذَا zamanتُتْلَى  okunduğuِهلَيع م kendilerineاتُنَاآي  

âyetlerimizنَاٍتيب  ayan beyanقَاَل  dedilerالَِّذين  edenlerواكَفَر  
inkâr ِللَِّذين edenlereنُواآم  iman َأي hangisininِنالْفَِريقَي  İki 

topluluktanرخَي  daha hayırlıاقَامم  makamıنسَأحو  daha 
güzeldir?ا نَِدي topluluğu 

73) Ve kendilerine âyetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman 
inkâr edenler, iman edenlere: İki topluluktan hangisinin 
(hangimizin) makamı daha hayırlı, topluluğu daha 
güzeldir? dediler. 

و Ve كَم niceلَكْنَاَأه  helâk ettikملَهقَب  onlardan önce deٍنقَر ِمن  
nesillerمه  olanنسَأح  bakımından daha güzelَأثَاثًا  eşyaو  ve 

 görünüş ِرْئيا
74) Ve onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha 
güzel olan nice nesiller helâk ettik. 

 mühlet  فَلْيمددsapıklıkta  ِفي الضلَالَِةise  كَانKim  منDe ki قُْل
versinلَه  onaانمحالر  çok merhametli olanادم  çok تَّىح 

Nihayetِإذَا  zamanاَأور  gördükleriام  şeyiوندوعي  kendilerine 
vâdolunanاِإم  yaذَابالْع  azabıاِإمو  veyaَةاعالس  kıyameti 
ونلَمعيفَس öğreneceklerdirنم  kimوه  olduğunuشَر  daha kötü 

 askeri جندا daha zayıf olanın َأضعفُ ve  وmakamı مكَانًا
75) De ki: Kim sapıklıkta ise, çok merhametli olan ona 
mühlet versin. Nihayet kendilerine vaad olunan şeyi -ya 
azabı veya kıyameti- gördükleri zaman, makamı daha kötü 
askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. 

و Veِزيدي  artırırاللَّه  Allahاوتَداه الَِّذين  doğru yola gidenlerin 
 iyi işler  الصاِلحاتsürekli kalanُ  الْباِقياتVeُ  وhidayetini هدى
رخَي daha hayırlıِعنْد  nezdindeكبر  Rabbininاابثَو  hem 

mükâfat bakımındanرخَيو  daha iyidirادرم  hem de âkıbetçe 
76) Ve Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini artırır. Ve 
sürekli kalan iyi işler, Rabbinin nezdinde hem mükâfat 
bakımından daha hayırlı, hem de âkıbetçe daha iyidir. 
 
 
 

بر Rabbidirاِتاومالس  göklerinِضالَْأرو  yerinو  ve ام şeylerin 
 ve  وŞu halde O'na kulluk et  فَاعبدهikisi arasındaki بينَهما

طَِبراص sabırlı olِتِهادِلِعب  O'na kulluk etmek içinلَمْل تَعه  
biliyor musun?لَه  O'nunاِميس  bir adaşı olduğunu 

65) (O) göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. 
Şu halde O'na kulluk et; O'na kulluk etmek için sabırlı ol. 
O'nun bir adaşı (benzeri) olduğunu biliyor musun?. 

و Ve قُوُلي der kiانالِْإنس  insanَأِئذَا  zaman mıyım?ُّا ِمتم  
Öldüğümَفولَس  sonraجُأخْر  çıkarılacakايح  diri olarak 

66) Ve insan der ki: "Öldüğüm zaman sahi diri olarak 
sonra çıkarılacak mıyım?" 

لَا يَأوذْكُر düşünmez mi kiانالِْإنس  İnsanَأنَّا  bizخَلَقْنَاه  kendisini 
yaratmışızdır?ُلقَب ِمن  daha önceًئاشَي كُني لَمو  o hiçbir şey 

olmadığı halde 
67) İnsan düşünmez mi ki, daha önce o hiçbir şey olmadığı 
halde biz kendisini yaratmışızdır? 

 muhakkak  لَنَحشُرنَّهمÖyle ise Rabbine andolsun ki وربكفَ
surette onları birlikte mahşerde toplayacağızاِطينالشَّيو  

şeytanlarlaثُم  sonraمنَّهِضرلَنُح  onları hazır bulunduracağız 
 diz üstü çökmüş  ِجِثياcehennemin  جهنَّمçevresinde حوَل

vaziyette 
68) Öyle ise, Rabbine andolsun ki, muhakkak surette onları 
şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları diz 
üstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır 
bulunduracağız. 

ثُم Sonraنلَنَنِزع  çekip ayıracağızِّكُل ِمن  herٍةِشيع  milletten 
مهَأي hangileri ise َأشَد  en çokلَىاِن  عمحالر rahmana اِعِتي âsi 

olanlar 
69) Sonra her milletten, rahmana en çok âsi olanlar 
hangileri ise çekip ayıracağız. 

ثُم Sonraنلَنَح  elbette bizلَمَأع  daha iyi bilirizَِّبال مه ِذين olanları 
 boylamaya  ِصِلياorayı  ِبهاdaha çok müstahak َأولَى

70) Sonra, orayı boylamaya daha çok müstahak olanları 
elbette biz daha iyi biliriz. 

و Ve ِإن ِمنْكُم içinizdenِإلَّا  hiçbir kimse yokturاهاِردو  oraya 
uğramayacakكَان  Buكبلَى رع  Rabbin içinاتْمح  kesinleşmiş 

 bir hükümdür مقِْضيا
71) Ve içinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. 
Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. 

ثُم Sonraينُنَج  biz kurtarırızااتَّقَو الَِّذين  sakınanlarıنَذَرو  
bırakırızالظَّاِلِمين  zalimleri deاِفيه  oradaاِجِثي  diz üstü 

çökmüş olarak 
72) Sonra biz, sakınanları kurtarırız; zalimleri de diz üstü 
çökmüş olarak orada bırakırız. 
(*)Yukarıdaki âyetlerle, öldükten sonra dirilip kalkmaya inanmayanların 
düşünce ve akıllarına seslenilerek temel bilgiler verildi. Kurulan düzenin 
mutlaka vakti saati gelince bozulacağına ve hemen arkasından yeni bir 
düzenin kurulacağına ve ölülerin diriltilip kaldırılacağına dikkatler çekildi. 
Sonra da her insanın mutlaka cehenneme uğrayacağı hatırlatılarak, oradan 
kurtulmanın ancak imân ve sâlih amelle mümkün olabileceğine işaret 
edildi. 
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83) Görmedin mi? Biz, kâfirlerin üzerine, kendilerini iyice 
(isyankârlığa) sevkeden şeytanları gönderdik. 

  ِإنَّماÖyle ise onlar hakkında  علَيِهمacele  تَعجْلetme فَلَا
Kuşkusuzدنَع  sayıyoruzملَه  biz onlar içinادع  teker teker 

84) Öyle ise onlar hakkında acele etme. Kuşkusuz biz onlar 
için (günlerini) teker teker sayıyoruz. 

موي günشُرنَح  toplayacağımızتَِّقينالْم  Takvâ sahipleriniِإلَى  
huzurundaاِنمحالر  çok merhametli olanınافْدو  heyet 

halinde 
85) Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olanın 
huzurunda toplayacağımız gün. 

و Veُوقنَس  susuz olarakِرِمينجالْم  günahkârları daنَّمهِإلَى ج  
cehennemeادِور  süreceğiz 

86) Ve günahkârları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. 
 başkalarının  ِإلَّاşefâata  الشَّفَاعةgüçleriَ يمِلكُونyetmeyecektir  لَا
نم kimselerdenَاتَّخَذ  izin alanِعنْد  nezdindeاِنمحالر  Rahmân 
 söz عهدا

87) Rahmân (olan Allah)'ın nezdinde söz, izin alan 
kimselerden başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir. 

و Veقَالُوا  dedilerَاتَّخَذ  edindiانمحالر  Rahmânالَدو  çocuk 
88) "Ve Rahmân çocuk edindi" dediler. 

لَقَد Hakikatenِجْئتُم  siz ortaya attınızًئاشَي  bir şeyاِإد  pek çirkin 
89) Hakikaten siz, pek çirkin bir şey ortaya attınız. 

تَكَاد Bundan dolayı neredeyseُاتاومالس  göklerنتَفَطَّري  
çatlayacakِمنْه  ondan dolayıُّتَنشَقو  yarılacakضالَْأر  yerتَِخرو  
düşecektirاُلالِْجب  dağlarاده  yıkılıp 

90) Bundan dolayı, neredeyse gökler çatlayacak, ondan 
dolayı yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecektir! 

َأن yüzündenاوعد  isnadında bulunmalarıاِنمحِللر  Rahmân'a 
 çocuk ولَدا

91) Rahmân'a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. 
و Ve ِغينْبا يم şanına yakışmazاِنمحِللر  Rahmân'ınَتَِّخذي َأن  

edinmekالَدو  halbuki çocuk 
92) Ve halbuki çocuk edinmek Rahmân'ın şanına yakışmaz. 
(*)Müşrikler, "Melekler Allah'ın kızlarıdır" diyerek Allah'a çocuk isnadında 
bulunurken yahudüerin bir kısmı "Üzeyir Allah'ın oğludur", hıristiyantar 
da "Mesîh Allah'ın oğludur" demek suretiyle O'na çocuk isnat ederek son 
derecede çirkin bir iddiada bulunmuşlardır. Nitekim 90 ve 91. âyetlerde 
bu yakıştırmaların ne derecede çirkin olduğu vurgulanmıştır. Oysa çocuk 
ihtiyaçtan dolayı istenir ve ana babasının cinsinden olur. Allah ise 
ihtiyaçtan da bir benzerinin bulunmasından da münezzehtir. 

ِإن Eğerُّكُل  herنم  kim varsaاِتاومِفي الس  göklerdeو  ve 
  الرحماِنgelecektir  آِتيistisnasız  ِإلَّاyerde olan الَْأرِض

Rahmân'aادبع  kul olarak 
93) Eğer göklerde ve yerde olan her kim varsa istisnasız, kul 
olarak Rahmân'a gelecektir. 

لَقَد Kuşkusuzماهصَأح  bunların hepsini kuşatmışو  ve مهدع 
onların sayılarınıادع  tesbit etmiştir 

94) Kuşkusuz bunların hepsini kuşatmış ve onların 
sayılarını tesbit etmiştir. 

و Veمكُلُّه  bunların hepsi deآِتيِه  O'nun huzuruna gelecektir 
موي günündeِةامالِْقي  kıyametادفَر  tek başına 

95) Ve bunların hepsi de kıyamet gününde O'nun huzuruna 
tek başına (yapayalnız) gelecektir. 
 
 
 
 
 
 
 

أَاطَّلَع  )77(أَفَرأَيت الَِّذي كَفَر ِبآياِتنا وقَالَ لَأُوتين مالًا وولَدا 
كَلَّا سنكْتب ما  )78(الْغيب أَم اتخذَ ِعند الرحماِن عهدا 

ونِرثُه ما يقُولُ ويأِْتينا  )79(يقُولُ ونمد لَه ِمن الْعذَاِب مدا 
واتخذُوا ِمن دوِن اللَِّه آِلهةً ِليكُونوا لَهم ِعزا  )80(فَردا 

)81( ِهملَيونَ عكُونيو ِتِهمادونَ ِبِعبكْفُريا كَلَّا سِضد 
أَلَم ترى أَنا أَرسلْنا الشياِطني علَى الْكَاِفِرين تؤزهم أَزا  )82(
يوم نحشر  )84(فَلَا تعجلْ علَيِهم ِإنما نعد لَهم عدا  )83(

ى ونسوق الْمجِرِمني ِإلَ )85(الْمتِقني ِإلَى الرحماِن وفْدا 
لَا يمِلكُونَ الشفَاعةَ ِإلَّا من اتخذَ ِعند  )86(جهنم ِوردا 

لَقَد  )88(وقَالُوا اتخذَ الرحمانُ ولَدا  )87(الرحماِن عهدا 
تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ ِمنه وتنشق  )89(ِجئْتم شيئًا ِإدا 

و ضا الْأَردالُ هالِْجب ِخرا  )90(تلَداِن ومحا ِللروعأَنْ د
ِإنْ كُلُّ من ِفي  )92(وما ينبِغي ِللرحماِن أَنْ يتِخذَ ولَدا  )19(

لَقَد  )93(السماواِت والْأَرِض ِإلَّا آِتي الرحماِن عبدا 
وكُلُّهم آِتيِه يوم الِْقيامِة فَردا  )94(أَحصاهم وعدهم عدا 

)95(  
  وÂyetlerimizi  ِبآياِتنَاinkâr eden  الَِّذي كَفَرgördün mü? َأفَرَأيتَ

ve قَاَل diyeniنلَُأوتَي  Muhakkak surette verilecekالًام  malو  ve 
 evlât ولَدا

77) Âyetlerimizi inkâr eden ve "Muhakkak surette bana 
mal ve evlât verilecek" diyeni gördün mü? 

َأاطَّلَع mı bildiبالْغَي  Gaybıَأم  yoksaَاتَّخَذ  mü aldı?ِعنْد  
katındanاِنمحالر  Rahmanınادهع  bir söz 

78) Gaybı mı bildi, yoksa Rahmanın katından bir söz mü 
aldı? 

  وsöylediğini  ما يقُوُلBiz yazacağız  سنَكْتُبKesinlikle hayır كَلَّا
ve دنَم uzattıkçaلَه  onunذَاِبالْع ِمن  azabınıادم  uzatacağız 

79) Kesinlikle hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve 
azabını uzattıkça uzatacağız. 

و Ve نَِرثُه biz vâris oluruzام  onunقُوُلي  dediğineْأِتينَايو  bize 
gelir ادفَر kendisi de yapayalnız 

80) Ve onun dediğine biz vâris oluruz; kendisi de bize 
yapayalnız gelir. 

و Ve اتَّخَذُوا edindilerوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah'tanًةآِله  ilahlar 
 kendilerine itibar ِعزاonlar لَهمolsun diye ِليكُونُوا

81) Ve onlar, kendilerine itibar olsun diye Allah'tan başka 
ilahlar edindiler. 

 onların ibadetlerini ِبِعبادِتِهمtanımayacaklar سيكْفُرونHayır كَلَّا
و ve كُونُوني olacaklarِهملَيع onlara اِضد hasım 

82)Hayır! (Taptıkları), onların ibadetlerini tanımayacaklar 
ve onlara hasım olacaklar. 

  الشَّياِطينgönderdik  َأرسلْنَاBiz  َأنَّا?Görmedin mi َألَم تَرى
şeytanlarıلَىع  üzerineالْكَاِفِرين  kâfirlerinتَُؤز  sevkeden مه 

kendileriniاَأز  iyice 
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ملُ لَهعجياِت ساِلحِملُوا الصعوا وناَم ا ِانَّ الَِّذيندو نمحالر 
 فَِانما يسرناه ِبِلساِنك ِلتبشر ِبِه الْمتِقني وتنِذر ِبِه قَوما (96)

 وكَم اَهلَكْنا قَبلَهم ِمن قَرٍن هلْ تِحس ِمنهم ِمن (97)لُدا 
 (98)اَحٍد اَو تسمع لَهم ِركْزا 

 )20(سورة طه 
ِحيمِبسِن الرمحِم اللَِّه الر  

 ِاالَّ تذِْكرةً ِلمن (2) ما اَنزلْنا علَيك الْقُراَنَ ِلتشقَى (1)طه 
 (4) تنِزيالً ِممن خلَق اْالَرض والسمواِت الْعلَى (3)يخشى 

واِت وما ِفى  لَه ماَ ِفى السم(5)اَلرحمن علَى الْعرِش استوى 
 وِانْ تجهر ِبالْقَوِل (6)اْالَرِض وما بينهما وما تحت الثَّرى 

 اَُهللا الَ ِالَه ِاالَّ هو لَه اْالَسماُء (7)فَِانه يعلَم السر واَخفَى 
قَالَ  ِاذْ راَ نارا فَ(9) وهلْ اَتيك حِديثُ موسى (8)الْحسنى 

 اَِجد ٍس اَوا ِبقَبهِمن لِّى اَِتيكُما لَعارن تسى اَنكُثُوا ِانِلِه امالَه
 ِانى اَنا (11) فَلَما اَتيها نوِدى ياموسى (10)علَى الناِر هدى 

  (12)ربك فَاخلَع نعلَيك ِانك ِبالْواِد الْمقَدِس طُوى 
و Ve ِإن eğerرهتَج  sen sözü açıktanِلِبالْقَو  söylersenفَِإنَّه  

bilesin ki Oلَمعي  bilirرالس  gizlinin gizlisini deَأخْفَىو  gizliyi de 
7) Ve eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki O, gizliyi 
de, gizlinin gizlisini de bilir. 

اللَّه Allahلَا  olmayandırِإلَه  ilâhِإلَّا  başkaوه  kendisindenلَه  
O'na mahsusturاءمالَْأس  isimlerنَىسالْح  En güzel 

8) Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel 
isimler O'na mahsustur. 

و Ve ْله mı?َأتَاك sana ulaştıُِديثح haberiىوسم  Musa’nın 
9) Ve Musa’nın haberi sana ulaştı mı? 

 ailesine  ِلَأهِلِهdemişti  فَقَاَلbir ateş  نَاراgörmüş  رَأىHani o ِإذْ
 Belki  لَعلِّيbir ateş  نَاراgördüm  آنَستBenُ  ِإنِّيBekleyin امكُثُوا
آِتيكُم size getiririmاِمنْه  ondanٍسِبقَب  bir meş'aleَأ و veyaَأِجد  

bulurumلَىع  yanındaالنَّاِر  ateşinىده  bir rehber 
10) Hani o, bir ateş görmüş, ailesine: Bekleyin! Ben bir ateş 
gördüm. Belki ondan size bir meş'ale getiririm veya ateşin 
yanında bir rehber bulurum, demişti. 

 kendisine  نُوِديoraya vardığında ا َأتَاهNe zaman ki فَلَما
seslenildiىوسامي  Ey Musa 

11) Ne zaman ki oraya vardığında kendisine: Ey Musa! diye 
seslenildi: 

 Hemen  فَاخْلَعsenin Rabbinim  ربكben  َأنَاMuhakkak ki ِإنِّي
çıkarكلَينَع  pabuçlarınıِإنَّك  Çünkü senْاِدي ِبالو vâdiِسقَدالْم  

kutsalىطُو  Tuvâ'dasın 
12) Muhakkak ki ben, senin Rabbinim! Hemen pabuçlarını 
çıkar. Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ'dasın. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِإن Kuşkusuzالَِّذين  gelinceنُواآم  iman edip deِملُواعو  
davranışlarda bulunanlaraاِتاِلحالص  iyiُلعجيس  yaratacaktır 

ملَه onlar içinانمحالر  çok merhametli olanادو  bir sevgi 
96) Kuşkusuz iman edip de iyi davranışlarda bulunanlara 
gelince, onlar için çok merhametli olan, bir sevgi 
yaratacaktır. 

 senin  ِبِلساِنكonunla kolaylaştırdık  يسرنَاهBiz sadece فَِإنَّما
dilinleشِّرِلتُب  müjdeliyesinِبِه  O’ndanتَِّقينالْم  sakınanlarıو  ve 
تُنِذر uyarasınِبِه  diyeامقَو  bir topluluğuالُد  şiddetle karşı 

çıkan  
97) Biz sadece, onun (Kur’an)la O’ndan sakınanları 
müjdeliyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın 
diye senin dilinle kolaylaştırdık. 

و Ve كَم niceلَكْنَاَأه  biz helâk ettikملَهقَب  onlardan önceٍنقَر ِمن  
nesilleriْله  musun?تُِحس  Sen hissediyorمِمنْه  onlardan ِمن 

 onlara ait  لَهمişitiyor  تَسمعveya  َأوherhangi birinden َأحٍد
 cılız bir ses ِركْزا

98) Ve biz, onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Sen, 
onlardan herhangi birinden hissediyor veya onlara ait cılız 
bir ses işitiyor musun? 
Meryem Suresi, ilâhî şifre ile başlandı. Zekeriya Peygambere sunulan 
nimetler ve ilâhi inayetler anıldı. Allah'ın kudretinin yüceliği dile 
getirilerek erişilmez olduğuna dikkatler çekildi. Bu kudreti idrak etmiyen 
inkarcı milletlerin nasıl yok edildikleri çok duyarlı bir anlatımla 
açıklanarak sure noktalandı. 

 
20 TAHA SURESİ  

Kur'an-ı Kerîm'in yirminci sûresi. Mekke'de inmiş olup 
135 ayet, 1641 kelime, 5242 harften ibarettir. 130, 131'inci 
ayetler Medîne'de inmiştir. Bu sûre Hz. Peygamber'e 
hitapla başlayıp, yine O'na hitapla son bulmaktadır. "Tâ 
Hâ" sözcüğü müteşâbih ayetlerden olup gerçek anlamını 
ancak Allah bilir.  

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

 Hâ  هTâ ط
1) Tâ. Hâ. 

  ِلتَشْقَىKur'an'ı الْقُرآنsana   علَيكBiz indirmedik ما َأنْزلْنَا
güçlük çekesin diye  

2) Biz, Kur'an'ı sana, güçlük çekesin diye indirmedik. 
İbni Merdüveyh'in de İbni Abbas'tan rivayetine göre Rasulullah (a.s.)'a 
vahiy ilk olarak nazil olduğunda namaz kıldığında ayakta okurdu. Bunun 
üzerine Yüce Allah: "Tâ-Hâ. Biz sana Kur'an-ı sıkıntı çekesin diye 
indirmedik." buyruğunu indirdi.395 

  يخْشَىkimselere  ِلمنbir öğüt olsun diye  تَذِْكرةAncakً ِإلَّا
korkan 

3) Ancak korkan kimselere bir öğüt olsun diye.. 
  وYeri  الَْأرضyaratan  خَلَقtarafındanَ  ِممنindirilmiştir تَنِزيلًا

ve اِتاومالس gökleriلَاالْع  yüce 
4)Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiştir. 

انمحالر Rahmânِشرلَى الْعع  Arş'aتَوى اس istivâ etmiştir 
5) Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir. 

لَه hep O'nundurاِتاوما ِفي السم  Göklerdeو  ve ِضا ِفي الَْأرم 
yerdeامو  şeyler ileامنَهيب  ikisi arasında bulunanَتا تَحمو  

altında olanlarىالثَّر  toprağın 
6) Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile 
toprağın altında olanlar hep O'nundur. 
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 Musa موسى ey  ياYere at onu  َألِْقهاdedi قَاَل
19) Yere at onu, ey Musa! dedi. 

 Bir de ne görsün  ِهيdeğil mi  فَِإذَاOnu hemen yere attı فََألْقَاها
 hızla sürünen  تَسعىbir yılan حيةٌ

20) Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, hızla sürünen 
bir yılan değil mi? 

 Biz onu sokacağız  سنُِعيدهاKorkma  ولَا تَخَفAl onuْ قَاَل خُذْها
 şimdi ilk  الُْأولَىhaline ِسيرتَها

21) Al onu! Korkma! Biz onu şimdi ilk haline sokacağız. 
و Veمماض  altına sok kiكدي  bir de eliniنَاِحكِإلَى ج  

koltuğununجتَخْر  çıksınاءضيب  beyazlıktaوٍءِر سغَي ِمن  
kusursuzًةآي  mucize olmak üzere oىُأخْر  bir başka 

22) Ve bir de elini koltuğunun altına sok ki, bir başka 
mucize olmak üzere o, kusursuz beyazlıkta çıksın. 

كِلنُِري Ta ki sana gösterelimاِتنَاآي ِمن  âyetlerimizden bazılarını 
 en büyük الْكُبرى

23) Ta ki, sana, en büyük âyetlerimizden bazılarını 
gösterelim. 

باذْه gitنوعِإلَى ِفر  Firavun'aِإنَّه  Çünkü oطَغَى  iyice azdı 
24) Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. 

 yüreğime  ِلي صدِريgenişlik ver  اشْرحRabbim  ربdedi قَاَل
25) Rabbim! dedi, yüreğime genişlik ver. 

و Ve رسي kolaylaştırِلي  banaِريَأم  işimi 
26) Ve işimi bana kolaylaştır. 

و Veلُْلاح  çözًةقْدع  bağıاِنيِلس ِمن  dilimden 
27) Ve dilimden (şu) bağı çöz. 

 sözümü  قَوِليKi anlasınlar يفْقَهوا
28) Ki sözümü anlasınlar. 

و Ve ْلعاج verِلي  banaاِزيرو  bir de vezirِليَأه ِمن  ailemden 
29) Ve bana ailemden bir de vezir (yardımcı) ver, 

وناره Harun'uَأِخي  Kardeşim 
30) Kardeşim Harun'u. 

داشْد kuvvetlendirِبِه  Onun sayesindeِريَأز  arkamı 
31) Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir. 

و Ve َأشِْركْه onu ortak kıl ِريِفي َأم işime 
32) Ve onu işime ortak kıl. 

كَي Böylece edelimكحبنُس  seni tesbih ًكَِثيرا bol bol  
3) Böylece seni bol bol tesbih edelim. 

و Ve كنَذْكُر analım seniاكَِثير  çok çok 
34) Ve çok çok analım seni. 

ِإنَّك Şüphesiz senكُنْتَ ِبنَا  biziاِصيرب  görmektesin 
35) Şüphesiz sen bizi görmektesin. 

  ياموسىistediğin sana  سْؤلَكverildi  ُأوِتيتkuşkusuzَ  قَدdedi قَاَل
Ey Musa 

36) Ey Musa! dedi, kuşkusuz istediğin sana verildi. 
لَقَدو Andolsunنَنَّام  biz lütuftaكلَيع  sana bulunmuştukًةرم  

bir defa ىُأخْر daha 
37) Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِانِنى اَنا اُهللا الَ ِالَه ِاالَّ اَنا (13)واَنا اخترتك فَاستِمع ِلما يوحى 
 ِانَّ الساعةَ اَِتيةٌ اَكَاد (14)فَاعبدِنى واَِقِم الصلَوةَ ِلِذكِْرى 

ى اُخعسا تفٍْس ِبمى كُلُّ نزجا ِلت(15)ِفيه نا مهنع كندصفَالَ ي 
 وما ِتلْك ِبيِميِنك ياموسى (16)الَ يؤِمن ِبها واتبع هويه فَتردى 

(17) ِلىِمى ولَى غَنا عِبه شاَها وهلَيا عكَّؤواَت اىصع قَالَ ِهى 
 فَاَلْقَيها فَِاذَا (19) قَالَ اَلِْقها ياموسى (18)ها ماَِرب اُخرى ِفي

 قَالَ خذْها والَ تخف سنِعيدها ِسريتها (20)ِهى حيةٌ تسعى 
 واضمم يدك ِالَى جناِحك تخرج بيضاَء ِمن غَيِر (21)اْالُولَى 

 (23) ِلنِريك ِمن اَياِتنا الْكُبرى (22)سوٍء اَيةً اُخرى 
 بى  ِاذْهطَغ هنَ ِانوعِرى (24)ِالَى ِفردِلى ص حراش بقَالَ ر 
 (27) واحلُلْ عقْدةً ِمن ِلساِنى (26) ويسر ِلى اَمِرى (25)

 هرونَ (29) واجعلْ ِلى وِزيرا ِمن اَهِلى (28)يفْقَهوا قَوِلى 
 (32) واَشِركْه ِفى اَمِرى (31) اُشدد ِبِه اَزِرى (30)اَِخى 

 ِانك كُنت ِبنا (34) ونذْكُرك كَِثريا (33)كَى نسبحك كَِثريا 
 ولَقَد مننا (36) قَالَ قَد اُوِتيت سؤلَك ياموسى (35)بِصريا 

ةً اُخرم كلَيى ع(37)ر  
و Veَأنَا  benتُكاخْتَر  seni seçtimتَِمعفَاس  Şimdi kulak ver 
 sana vahy يوحى edileneِلما

13) Ve ben seni seçtim. Şimdi sana vahyedilene kulak ver. 
  ِإلَّاilâh  ِإلَهyoktur  لَاAllah'ım  اللَّهben  َأنَاMuhakkak ki ِإنَِّني

yalnızca başkaَأنَا  Benden ِنيدبفَاع Bana kulluk etو  veَأِقم  kıl 
 beni anmak için  ِلِذكِْريnamaz الصلَاةَ

14) Muhakkak ki ben, yalnızca Allah'ım. Benden başka ilâh 
yoktur. Bana kulluk et; ve beni anmak için namaz kıl. 

ِإن mutlakaَةاعالس  Kıyamet günüةٌ آِتي gelecektirَأكَاد  
neredeyseاُأخِْفيه  onu gizleyeceğimىزِلتُج  karşılığını bulsun 

diyeُّكُل  Herنَفٍْس  kesinاِبم  şeyinىعتَس  peşinde koştuğu 
15) Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkesin peşinde 
koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu 
gizleyeceğim. 

نَّكدصفَلَا ي sakın seni alıkoymasınانْهع  ondan ْؤِمنلَا ي نم 
inanmayanاِبه  Onaو  ve عاتَّب uyan kimselerاهوه  nefsinin 
arzularınaىدفَتَر  sonra mahvolursun 

16) Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler 
sakın seni ondan alıkoymasın; sonra mahvolursun. 

و Ve ا ِتلْكم nedirِميِنكِبي  sağ elindekiاي  ey ىوسم Musa? 
17) Ve şu sağ elindeki nedir, ey Musa? 

  علَيهاdayanırım  َأتَوكَُّأbenim asamdır  عصايO  ِهيdedi قَاَل
onaُّشَأهو  yaprak silkelerimاِبه  onunlaلَى غَنَِميع  

davarlarımaو  veِلي  benimاِفيه  onaآِربم  ihtiyaçlarım da 
vardırىُأخْر  başkaca 

18) O, benim asamdır, dedi, ona dayanırım, onunla 
davarlarıma yaprak silkelerim; ve benim ona başkaca 
ihtiyaçlarım da vardır. 
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 اَِن اقِْذِفيِه ِفى التابوِت (38)ِاذْ اَوحينا ِالَى اُمك ما يوحى 
دع ذْهاْخاِحِل يِبالس ملِْقِه الْيفَلْي مفَاقِْذِفيِه ِفى الْي لَه ودعِلى و و

 ِاذْ تمِشى (39)واَلْقَيت علَيك محبةً ِمنى وِلتصنع علَى عيِنى 
 كِالَى اُم اكنعجفَر كْفُلُهي نلَى مع لُّكُملْ اَدقُولُ هفَت كتاُخ

جا فَنفْسن لْتقَتنَ وزحالَ تا وهنيع قَرت كَى مالْغ ِمن اكني
وفَتناَك فُتونا فَلَِبثْت ِسِنني ِفى اَهِل مدين ثُم ِجئْت علَى قَدٍر 

 ِاذْهب اَنت واَخوك (41) واصطَنعتك ِلنفِْسى (40)ياموسى 
ه طَغى  ِاذْهبا ِالَى ِفرعونَ ِان(42)ِباَياِتى والَ تِنيا ِفى ِذكِْرى 

 قَاالَ (44) فَقُوالَ لَه قَوالً لَينا لَعلَّه يتذَكَّر اَو يخشى (43)
 قَالَ الَ (45)ربنا ِاننا نخاف اَنْ يفْرطَ علَينا اَو اَنْ يطْغى 

سوالَ  فَأِْتياه فَقُوالَ ِانا ر(46)تخافَا ِانِنى معكُما اَسمع واَرى 
 ٍة ِمنِباَي اكِجئْن قَد مهذِّبعالَ تاِئيلَ ورِنى ِاسا بنعِسلْ مفَاَر كبر

 ِانا قَد اُوِحى ِالَينا (47)ربك والسالَم علَى مِن اتبع الْهدى 
كُما  قَالَ فَمن رب(48)اَنَّ الْعذَاب علَى من كَذَّب وتولَّى 

 قَالَ ربنا الَِّذى اَعطَى كُلَّ شىٍء خلْقَه ثُم هدى (49)ياموسى 
  (51) قَالَ فَما بالُ الْقُروِن اْالُولَى (50)

46) Buyurdu ki: Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim; 
işitir ve görürüm. 

اهفَْأِتي Haydi ona gidin deفَقُولَا  deyin kiِإنَّا  Bizولَاسر  elçileriyiz 
كبر Rabbininِسْلفََأر  hemen gönderنَاعم  bizimle birlikte ِنيب 

  قَدonlara eziyet etme  ولَا تُعذِّبهمİsrailoğullarını ِإسراِئيَل
Kuşkusuzِجْئنَاك  biz senin getirdikٍةِبآي  bir âyetكبر ِمن  

Rabbindenو  Ve لَامالس kurtuluşلَىع  üzerinedirنم  
kimselerinعاتَّب  uyanىدالْه  hidayete 

47) Haydi, ona gidin de deyin ki: Biz, senin Rabbinin 
elçileriyiz. İsrailoğullarını hemen bizimle birlikte gönder; 
onlara eziyet etme. Kuşkusuz biz, senin Rabbinden bir âyet 
getirdik. Ve kurtuluş, hidayete uyan kimselerin üzerinedir. 

 Kuşkusuz  َأنbize  ِإلَينَاvahyolundu  ُأوِحيki  قَدHakikaten ِإنَّا
ذَابالْع azap edilecektirنلَى مع  kimselereكَذَّب  yalanlayanو  

ve لَّىتَو yüz çeviren 
48) Hakikaten bize vahyolundu ki: Kuşkusuz yalanlayan ve 
yüz çeviren kimselere azap edilecektir. 

 ?ey Musa  ياموسىRabbiniz de  ربكُماkimmiş فَمنdedi قَاَل
49) Rabbiniz de kimmiş, ey Musa? dedi. 

 شَيٍء her  كُلverenَّ  الَِّذي َأعطَىBizim Rabbimiz  ربنَاdedi قَاَل
şeyeخَلْقَه  hılkatiniثُم  sonra daىده  doğru yolu gösterendir 

50) Bizim Rabbimiz, her şeye hilkatini veren, sonra 
da doğru yolu gösterendir, dedi. 

 milletlerin  الْقُروِنÖyle ise hali  باُل?ne olacak  فَماdedi قَاَل
 önceki الُْأولَى

51) Öyle ise, önceki milletlerin hali ne olacak? dedi. 
 
 
 
 
 
 
 

  يوحىşeyi  ماannene  ِإلَى ُأمكvahyedilecek  َأوحينَاBir zaman ِإذْ
vahyetmiştik 

38) Bir zaman, vahyedilecek şeyi annene (şöyle) 
vahyetmiştik. 

 sonra onu bırak  فَاقِْذِفيِهsandığa  ِفي التَّابوِتOnu koy َأن اقِْذِفيِه
مِفي الْي denizeلِْقِهفَلْي  onu atsın daمالْي  denizاِحِلِبالس  kıyıyaْأخُذْهي  

biri onu alsınودع  düşmanımِلي  benim و ve ودع düşmanı 
olanلَه  onunو  Ve ُتَألْقَي verdimكلَيع  sanaًةبحم  sevgiِمنِّي  

kendimdenنَعِلتُصو  yetiştirilmen içinِنييلَى عع  benim 
nezaretimde 

39) Onu sandığa koy; sonra onu denize bırak; deniz onu 
kıyıya atsın da, benim düşmanım ve onun düşmanı olan 
biri onu alsın. Ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana 
kendimden sevgi verdim. 

 ?mı  هْلdiyordu تَقُوُل فkız kardeşinَ  ُأخْتُكgidip  تَمِشيHani ِإذْ
لُّكُمَأد size bulayımنلَى مع  biriniكْفُلُهي  Ona bakacakنَاكعجفَر  

Böylece seni geri verdikكِإلَى ُأم  anneneكَي  mutluluk 
dolsunتَقَر  gönlüانُهيع  gözü و ve نزلَا تَح üzülmesin diyeو  

Ve َقَتَلْت sen öldürdün deانَفْس  biriniنَاكيفَنَج  seni kurtardık ِمن 
الْغَم endişedenفَتَنَّاكو  Seni denemeden geçirdikفُتُونًا  iyiden 

iyiyeَفَلَِبثْت  Bunun için kaldınِسِنين  yıllarcaِفي  arasındaِلَأه  
halkıنيدم  Medyenثُم  Sonraَِجْئت  geldinَلٍر عى قَد takdire göre 
 ey Musa ياموسى

40) Hani, kız kardeşin gidip "Ona bakacak birini size 
bulayım mı?" diyordu. Böylece seni, gözü gönlü mutluluk 
dolsun ve üzülmesin diye annene geri verdik. Ve sen, birini 
öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye 
denemeden geçirdik. Bunun için yıllarca Medyen halkı 
arasında kaldın. Sonra takdire göre (bu makama) geldin ey 
Musa! 

و Veتُكطَنَعاص  seni seçtimِلنَفِْسي  kendim için  
41) Ve seni, kendim için seçtim. 

باذْه götürünََأنْت  Senو  ve َأخُوك kardeşinاِتيِبآي  âyetlerimiو  
Veالَا تَِني  ihmal etmeyinِفي ِذكِْري  beni anmayı 

42) Sen ve kardeşin âyetlerimi götürün. Ve beni anmayı 
ihmal etmeyin. 

 iyiden iyiye  طَغَىÇünkü o  ِإنَّهFiravun'a  ِإلَى ِفرعونgidin اذْهبا
azdı 

43) Firavun'a gidin. Çünkü o, iyiden iyiye azdı. 
  يتَذَكَّرBelki o  لَعلَّهyumuşak  لَينًاsöyleyin  قَولًاOna  لَهsöz فَقُولَا

aklını başına alırَأو  veyaخْشَىي  korkar 
44) Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o, aklını başına alır 
veya korkar. 

 endişe  نَخَافDoğrusu bizُ  ِإنَّنَاRabbimiz نَا ربDediler ki قَالَا
ediyoruzَطفْري َأن  aşırı derecede kötü davranmasındanنَالَيع  

onun bizeَأو  yahutطْغَىي َأن  iyice azmasından 
45) Dediler ki: Rabbimiz! Doğrusu biz, onun bize aşırı 
derecede kötü davranmasından yahut iyice azmasından 
endişe ediyoruz. 

  معكُماçünkü ben  ِإنَِّنيKorkmayın  لَا تَخَافَاBuyurdu ki قَاَل
sizinle beraberimعمَأس  işitirو  ve ىَأر görürüm 
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  ِمن َأرِضنَاçıkarasın  ِلتُخِْرجنَاdiye mi geldin  َأِجْئتَنَاDedi ki قَاَل
Bizi yurdumuzdanِركِبِسح  yaptığın büyü ileىوسامي  ey 

Musa? 
57) Dedi ki: Bizi, yaptığın büyü ile yurdumuzdan çıkarasın 
diye mi geldin, ey Musa? 

نَّكفَلَنَْأِتي Muhakkak biz de sana getireceğizٍرِبِسح  bir büyüِمثِْلِه  
aynen onun gibiْلعفَاج  Şimdi sen ayarlaنَنَايب  bizim aramızda 

نَكيبو seninleاِعدوم  buluşma zamanı لَا نُخِْلفُه muhalefet 
etmeyeceğimiz ننَح ne de bizimَلَا َأنْتو  ne seninكَانًام  bir 

yerdeىوس  uygun 
58) Muhakkak biz de sana, aynen onun gibi bir büyü 
getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda, ne senin, ne 
de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde 
buluşma zamanı ayarla. 

 bayram  الزينَِةgünü  يومBuluşma zamanınız  موِعدكُمdedi قَاَل
َأنو olsunشَرحي  toplanma zamanıالنَّاس  insanlarınىحض  

kuşluk vaktinde 
59) Buluşma zamanınız, bayram günü, kuşluk vaktinde 
insanların toplanma zamanı olsun, dedi. 

  فَجمعBunun üzerine Firavun  ِفرعونdönüp gitti فَتَولَّى
topladıهدكَي  Hilesiniثُم  sonraَأتَى  geri geldi 

60) Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini 
(sihirbazlarını) topladı; sonra geri geldi. 

  لَا تَفْتَرواYazık size  ويلَكُمMusa  موسىonlara  لَهمdedi قَاَل
uydurmayınلَىع  hakkındaاللَِّه  Allahاكَِذب  yalanِحتَكُمسفَي  Sonra 

O kökünüzü keserذَاٍبِبع  bir azap ileقَدو  muhakkakخَاب  
perişan olurنم  edenىافْتَر  İftira  

61) Musa onlara: Yazık size! dedi, Allah hakkında yalan 
uydurmayın! Sonra O, bir azap ile kökünüzü keser! İftira 
eden, muhakkak perişan olur. 

 onlar durumlarını  َأمرهمBunun üzerine tartıştılar فَتَنَازعوا
منَهيب aralarındaوارَأسو  gizli gizliىوالنَّج  fısıldaştılar 

62) Bunun üzerine onlar, durumlarını aralarında tartıştılar; 
gizli gizli fısıldaştılar. 

  لَساِحراِنBu ikisi  هذَاِنmuhakkak ki  ِإنŞöyle dediler قَالُوا
sihirleriyleاِنِريدي  isteyenَأن  sadeceاكُمخِْرجي  sizi çıkarmak ِمن 

ِضكُمَأر yurdunuzdanاِرِهمِبِسح  iki sihirbazdırlarو  ve ابذْهي 
ortadan kaldırmakِبطَِريقَِتكُم  sizin yolunuzuثْلَىالْم  örnek 

63) Şöyle dediler: "Bu ikisi, muhakkak ki, sihirleriyle sizi 
yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan 
kaldırmak isteyen iki sihirbazdırlar sadece." 

  صفاgelin  اْئتُواsonra  ثُمhilenizi  كَيدكُمÖyle ise kurun فََأجِمعوا
sıra halindeو  Ve قَد muhakkak kiَأفْلَح  kazanmıştırموالْي  

bugünنم  gelenلَىتَعاس  üstün 
64) "Öyle ise hilenizi kurun; sonra sıra halinde gelin! Ve 
muhakkak ki bugün, üstün gelen kazanmıştır." 
Sihir: İnsana yönelik olarak tabiat üstü gizli güçlerin yardımı ve 
aracılığıyla belli bir maksadı gerçekleştirmek ve belli bir gayeye ulaşmak 
için uygulanan ve etkili olduğu kabul edilen eylem; bir şeyin veya olayın 
gerçek hüviyetinden uzak olarak başka bir halinin gösterilmesi. Sihir, 
İslâm'ın kesin olarak yasaklayıp reddettiği bir inanç ve işlem olup tabiat 
kuvvetleriyle insanlara bir takım etkilerin yapıldığı söylenen ilkel bir 
anlayış ve olgudur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

قَالَ ِعلْمها ِعند ربي ِفي ِكتاٍب لَا يِضلُّ ربي ولَا ينسى 
 جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم ِفيها سبلًا الَِّذي )52(

وأَنزلَ ِمن السماِء ماًء فَأَخرجنا ِبِه أَزواجا ِمن نباٍت شتى 
كُلُوا وارعوا أَنعامكُم ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلأُوِلي النهى  )53(
)54( و اكُملَقْنا خهةً ِمنارت كُمِرجخا نهِمنو كُمِعيدا نِفيه

قَالَ  )56(ولَقَد أَريناه آياِتنا كُلَّها فَكَذَّب وأَبى  )55(أُخرى 
فَلَنأِْتينك  )57(أَِجئْتنا ِلتخِرجنا ِمن أَرِضنا ِبِسحِرك ياموسى 

وبينك موِعدا لَا نخِلفُه نحن ولَا أَنت ِبِسحٍر ِمثِْلِه فَاجعلْ بيننا 
قَالَ موِعدكُم يوم الزينِة وأَنْ يحشر الناس  )58(مكَانا سوى 

قَالَ لَهم  )60(فَتولَّى ِفرعونُ فَجمع كَيده ثُم أَتى  )59(ضحى 
ى اللَِّه كَِذبا فَيسِحتكُم ِبعذَاٍب وقَد موسى ويلَكُم لَا تفْتروا علَ

فَتنازعوا أَمرهم بينهم وأَسروا النجوى  )61(خاب من افْترى 
)62(  ِمن اكُمِرجخاِن أَنْ يِريداِن ياِحرذَاِن لَسقَالُوا ِإنْ ه

فَأَجِمعوا  )63(كُم الْمثْلَى أَرِضكُم ِبِسحِرِهما ويذْهبا ِبطَِريقَِت
  )64(كَيدكُم ثُم ائْتوا صفا وقَد أَفْلَح الْيوم من استعلَى 

  ربيyanında  ِعنْدOnlar hakkındaki bilgi  ِعلْمهاdedi قَاَل
Rabbiminِفي  bulunurِكتَاٍب  bir kitaptaُِّضللَا ي  ne yanılırيبر  

Rabbimو  ve ىنسلَا ي ne de unutur 
52) Onlar hakkındaki bilgi, Rabbimin yanında bir kitapta 
bulunur. Rabbim, ne yanılır ve ne de unutur, dedi. 

 سلَكve   وbeşik  مهداyeri  الَْأرضsize  لَكُمyapan  جعَلO الَِّذي
açanلَكُم  sizeاِفيه  ondaلًابس  yollarَلَأنزو  indirendirاِءمالس ِمن  

gökten deاءم  suنَاجفََأخْر  biz çıkardıkِبِه  Onunlaااجوَأز  
çiftlerاٍتنَب ِمن  bitkilerdenشَتَّى  çeşitli 

53) O, yeri size beşik yapan ve onda size yollar açan, 
gökten de su indirendir. Onunla biz çeşitli bitkilerden 
çiftler çıkardık. 

  ِإنhayvanlarınızı  َأنْعامكُمotlatınız  وارعواYeyiniz كُلُوا
Şüphesizِفي ذَِلك  bundaاٍتلَآي  işaretler vardırِليِلُأو  sahipleri 

içinىالنُّه  akıl 
54) Yiyiniz; hayvanlarınızı otlatınız. Şüphesiz bunda akıl 
sahipleri için (Allah'ın kudretine) işaretler vardır. 

 sizi نُِعيدكُمoraya  ِفيها ve  وSizi yarattık  خَلَقْنَاكُمondan ِمنْها
döndüreceğizو  ve اِمنْه ondanكُمنُخِْرج  sizi çıkaracağızًةتَار  
bir kez dahaىُأخْر  sonra 

55) Sizi ondan (topraktan) yarattık; ve sizi oraya 
döndüreceğiz ve sonra bir kez daha sizi ondan çıkaracağız. 

لَقَدو Andolsunنَاهيَأر  biz ona gösterdikاِتنَاآي  delillerimiziاكُلَّه  
bütünفَكَذَّب  yine de yalanladıو  ve ىَأب diretti 

56) Andolsun biz ona (Firavun'a) bütün (bu) delillerimizi 
gösterdik; yine de yalanladı ve diretti. 
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ِقي وِإما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى قَالُوا ياموسى ِإما أَنْ تلْ
)65(  ِه ِمنلُ ِإلَييخي مهِعِصيو مالُهلْ أَلْقُوا فَِإذَا ِحبقَالَ ب

فَأَوجس ِفي نفِْسِه ِخيفَةً موسى  )66(ِسحِرِهم أَنها تسعى 
وأَلِْق ما ِفي يِميِنك  )68(قُلْنا لَا تخف ِإنك أَنت الْأَعلَى  )67(

 اِحرالس فِْلحلَا ياِحٍر وس دوا كَيعنا صموا ِإنعنا صم لْقَفت
فَأُلِْقي السحرةُ سجدا قَالُوا آمنا ِبرب هارونَ  )69(حيثُ أَتى 
ه لَكَِبريكُم قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم ِإن )70(وموسى 

الَِّذي علَّمكُم السحر فَلَأُقَطِّعن أَيِديكُم وأَرجلَكُم ِمن ِخلَاٍف 
كُمنلِّبلَأُصا  وذَابع دا أَشنأَي نلَمعلَتِل وخذُوِع النع ِفي ج

 الْبيناِت والَِّذي قَالُوا لَن نؤِثرك علَى ما جاَءنا ِمن )71(وأَبقَى 
فَطَرنا فَاقِْض ما أَنت قَاٍض ِإنما تقِْضي هِذِه الْحياةَ الدنيا 

)72(  ِه ِمنلَيا عنتها أَكْرما وانطَايا خلَن ِفرغا ِلينبا ِبرنا آمِإن
أِْت ربه مجِرما فَِإنَّ لَه ِإنه من ي )73(السحِر واللَّه خير وأَبقَى 

ومن يأِْتِه مؤِمنا قَد عِملَ  )74(جهنم لَا يموت ِفيها ولَا يحيا 
جنات عدٍن  )75(الصاِلحاِت فَأُولَِئك لَهم الدرجات الْعلَا 
ا وِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجكَّى تزت ناُء مزج ذَِلك

)76(  
 bağışlaması için  ِليغِْفرRabbimize  ِبربنَاiman ettik  آمنَّاBize ِإنَّا
  علَيِهsenin zorla ما َأكْرهتَنَا ve  وhatalarımızı  خَطَايانَاbize لَنَا

yaptırdığınِرحالس ِمن  büyüyüاللَّهو  Allahرخَي  en hayırlıو  ve 
 en sürekli olandır َأبقَى

73) "Bize, hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın 
büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah, 
(mükâfatı) en hayırlı ve (cezası) sürekli olandır." 

ِإنَّه Şurası muhakkak kiنم  kimْأِتي  varırsaبر ه Rabbine 
  جهنَّمonun içindir  لَهsadece  فَِإنgünahkâr olarak مجِرما

cehennemُوتملَا ي  ne ölürاِفيه  O ise oradaايحلَا يو  ne de 
yaşar 

74) Şurası muhakkak ki, kim Rabbine günahkâr olarak 
varırsa, cehennem sadece onun içindir. O ise orada ne ölür 
ne de yaşar. 

و Ve نم kim deْأِتِهي  O'na varırsaْؤِمنًام  bir mümin olarak قَد 
  لَهمişte  فَُأولَِئكiyi  الصاِلحاِتdavranışlarda bulunmuş عِمَل

bunlar içindirُاتجرالد  derecelerلَاالْع  üstün 
75) Ve kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak 
O'na varırsa, üstün dereceler işte sırf bunlar içindir. 

 zemininden  ِمن تَحِتهاakan  تَجِريAdn  عدٍنcennetleridir جنَّاتُ
ارالَْأنْه ırmaklarخَاِلِدين  ebedî kalacaklarıاِفيه  İçindeو  Ve ذَِلك 

işte budurاءزج  mükâfatıنم  kimselerinكَّىتَز  arınan 
76) İçinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan Adn 
cennetleridir. Ve işte arınan kimselerin mükâfatı budur. 
 
 
 
 
 
 
 

  وِإماsen at  َأن تُلِْقيYa  ِإماEy Musa  ياموسىDediler ki قَالُوا
veyaنَكُون َأن  olalımَلَأو  önceنم  bizَألْقَى  atan 

65) Dediler ki: Ey Musa! Ya sen at veya önce atan biz 
olalım. 

 ipleri  ِحبالُهمBir de baktı ki  فَِإذَاsiz atın  َألْقُواHayır  بْلdedi قَاَل
و ve مهِعِصي sopalarıُلخَيي  gibi görünüyorِهِإلَي  kendisine   ِمن

ِرِهمِسحbüyüleri sayesindeاَأنَّه   gerçektenىعتَس  koşuyor 
66) Hayır, siz atın, dedi. Bir de baktı ki, büyüleri sayesinde 
ipleri ve sopaları, kendisine gerçekten koşuyor gibi 
görünüyor. 

سجفََأو duyduِفي نَفِْسِه  içindeًِخيفَة  birden bir korkuىوسم  
Musa 

67) Musa, birden içinde bir korku duydu. 
  الَْأعلَىsensin  َأنْتkesinlikleَ نَّك ِإKorkma  لَا تَخَفdedikْ قُلْنَا

üstün gelecek olan 
68) "Korkma! dedik, üstün gelecek olan kesinlikle sensin." 

و Veَألِْق  at daِميِنكا ِفي يم  sağ elindekiniْتَلْقَف  yutsun ام 
 Zaten   صنَعواsadece  ِإنَّماonların yaptıklarını صنَعوا

yaptıklarıدكَي  hilesidirاِحٍرس  bir büyücüفِْلحلَا يو  iflah olmaz 
اِحرالس Büyücü iseُثيح  nereyeَأتَى  varsa 

69) "Ve sağ elindekini at da, onların yaptıklarını yutsun. 
Zaten yaptıkları, sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise, 
nereye varsa (ne yapsa) iflah olmaz." 

فَُألِْقي Bunun üzerine kapandılarُةرحالس  sihirbazlarادجس  
secdeyeقَالُوا  dedilerنَّاآم  iman ettikبِبر  Rabbineوناره  

Harun'unو  ve ىوسم Musa'nın 
70) Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar; 
"Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik" dediler. 

  َأن آذَنönce  قَبَلona  لَهinandınız öyle mi  آمنْتُمŞöyle dedi قَاَل
izin vermedenلَكُم  Ben size ِإنَّه Hakikat şu ki oلَكَِبير  

ulunuzdurكُم  sizeكُملَّمالَِّذي ع  öğretenرحالس  büyüنفَلَُأقَطِّع  
tereddüt etmeden keseceğimكُمِديَأي  Şimdi ellerinizو  ile 

لَكُمجَأر ayaklarınızıِخلَاٍف ِمن  çaprazlamaو  ve نَّكُملِّبلَُأص sizi 
asacağım ذُوِعِفي ج dallarınaالنَّخِْل  hurmaنلَملَتَعو  Böylece 

iyice anlayacaksınızنَاَأي  hangimizinَأ شَد daha şiddetliاذَابع  
azabınınو  ve قَىَأب sürekli olduğunu 

71) Şöyle dedi: Ben size izin vermeden önce ona inandınız 
öyle mi! Hakikat şu ki o, size büyü öğreten ulunuzdur. 
Şimdi elleriniz ile ayaklarınızı tereddüt etmeden 
çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. 
Böylece, hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli 
olduğunu iyice anlayacaksınız. 

  علَى ما جاءنَاSeni tercih edemeyiz  لَن نُْؤِثركDediler ki قَالُوا
bize gelenنَاِتيالْب ِمن  açık açık mucizelereو  ve  نَاالَِّذيفَطَر 

bizi yaratanaفَاقِْض  Öyle ise yapَا َأنْتم  senقَاٍض  yapacağını 
  الْحياةbuَ  هِذِهhükmünü geçirebilirsin  تَقِْضيSen ancak ِإنَّما

hayatındaانْيالد  dünya 
72) Dediler ki: "Seni, bize gelen açık açık mucizelere 
ve bizi yaratana tercih edemeyiz. Öyle ise sen 
yapacağını yap. Sen, ancak bu dünya hayatında 
hükmünü geçirebilirsin." 
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 verdiklerimizin  مـا temiz olanlarından  ِمن طَيباِتyiyiniz كُلُوا
قْنَاكُمزر Size rızık olarakالَا تَطْغَوو  taşkınlık de etmeyinizِفيِه  

bu husustaَِّحلفَي  çarparكُملَيع  sonra siziِبيغَض  gazabımو  ve 
نم Her kim kiِلْلحي  çarparsaِهلَيع  kendisini ـِبيغَض  gazabım 
فَقَد hakikaten oىوه  yıkılıp gitmiştir 

81) Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından 
yiyiniz, bu hususta taşkınlık da etmeyiniz; sonra sizi 
gazabım çarpar. Her kim ki kendisini gazabım çarparsa, 
hakikaten o, yıkılıp gitmiştir. 

و Ve  ِإنِّـي şu da muhakkak ki ben لَغَفَّـار  bağışlarım ـنِلم  
kimseyiتَاب  tevbe edenنآمو  inananو  ve ِمَلع iş yapanااِلحص  

yararlıثُم  sonraىتَداه  doğru yolda giden 
82) Ve şu da muhakkak ki ben, tevbe eden, inanan ve yararlı 
iş yapan, sonra (böylece) doğru yolda giden kimseyi 
bağışlarım. 

و Ve ام nedir لَـكجَأع  seni acele ile  ِمـكقَو ـنع  kavminden 
ayrılmaya sevkedenاي  ey ىوسم Musa 

83) Ve seni acele ile kavminden ayrılmaya sevk eden nedir, 
ey Musa! 

  وbenim peşimdeler  علَى َأثَِريİşte  ُأولَاِءonlar da  همdedi قَاَل
Ve ُِجلْتع ben acele ile geldimكِإلَي  sanaبر  Rabbimىضِلتَر  

memnun olasın diye 
84) İşte, dedi, onlar da benim peşimdeler. Ve ben, memnun 
olasın diye sana acele ile geldim Rabbim. 

  قَومـكbiz imtihan ettik   قَد فَتَنَّاKuşkusuz  فَِإنَّاBuyurdu ki قَاَل
kavmini ـِدكعب ِمن  senden sonraو  ve  مـلَّهَأض onları yoldan 
çıkardıاِمِريالس  Sâmirî 

85) Buyurdu ki: Kuşkusuz senden sonra biz, kavmini 
imtihan ettik ve Sâmirî onları yoldan çıkardı. 

عجفَر döndüىوسم  Bunun üzerine Musa ِِمـهِإلَى قَو  kavmine 
انبغَض öfkeliَأِسفًا  üzüntülü olarakقَاَل  dediِماقَوي  Ey kavmim 

َألَم mıydı?كُمِعدي  size bulunmamış  كُـمبر Rabbiniz اـدعو  bir 
vaaddeنًاسح  güzelَأفَطَاَل  mı çok uzun geldi كُملَـيع  Şu halde 

sizeدهالْع  zamanَأم  yoksaتُمدَأر istediniz kiَِّحلي َأن inmesini mi 
كُملَيع üstünüzeبغَض  gazabınınكُمبر ِمن  Rabbinizin فَـَأخْلَفْتُم  

döndünüz?ِعِديوم  bana olan vâadinizden 
86) Bunun üzerine Musa, öfkeli, üzüntülü olarak kavmine 
döndü. Ey kavmim! dedi, Rabbiniz size güzel bir vaadde 
bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun 
geldi, yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi 
istediniz ki, bana olan vâadinizden döndünüz? 

 sana olan  موِعـدكBiz dönmedik   مـا َأخْلَفْنَـا  Dediler ki قَالُوا
vâdimizden لِْكنَـاِبم  irademizle و Ve  لَِكنَّـا fakat biz لْنَـامح  

yüklenmişاارزَأو  bir takım ağırlıklar ِــة ــن ِزينَ  zinet  ِم
eşyasından ِمالْقَـو  kavmin افَقَـذَفْنَاه  sonra da onları atmıştık 

فَكَذَِلك aynı şekildeَألْقَى  atmıştıاِمِريالس  Sâmirî de 
87) Dediler ki: Biz sana olan vaadimizden, irademizle 
dönmedik. Ve fakat biz, kavmin zinet eşyasından bir takım 
ağırlıklar yüklenmiş, sonra da onları atmıştık; aynı şekilde 
Sâmirî de atmıştı.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولَقَد اَوحينا ِالَى موسى اَنْ اَسِر ِبِعباِدى فَاضِرب لَهم طَِريقًا 
هم  فَاَتبع(77)ِفى الْبحِر يبسا الَ تخاف دركًا والَ تخشى 

 مها غَِشيم مالْي ِمن مهِشيوِدِه فَغننُ ِبجوعلَّ (78)ِفراَضو 
 يابِنى ِاسراِئيلَ قَد اَنجيناكُم ِمن (79)ِفرعونُ قَومه وما هدى 

من عدوكُم وواعدناكُم جاِنب الطُّوِر اْالَيمن ونزلْنا علَيكُم الْ
 كُلُوا ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم والَ تطْغوا ِفيِه (80)والسلْوى 

 (81)فَيِحلَّ علَيكُم غَضِبى ومن يحِللْ علَيِه غَضِبى فَقَد هوى 
 (82)وِانى لَغفَّار ِلمن تاب واَمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى 

ا اَعمى ووسامي ِمكقَو نع لَكلَى (83)جاُوالَِء ع مقَالَ ه 
 قَالَ فَِانا قَد فَتنا (84)اَثَِرى وعِجلْت ِالَيك رب ِلترضى 
 اِمِرىالس ملَّهاَضو ِدكعب ِمن كمى ِالَى (85)قَووسم عجفَر 

وِم اَلَم يِعدكُم ربكُم وعدا حسنا قَوِمِه غَضبانَ اَِسفًا قَالَ ياقَ
 ِمن بغَض كُملَيِحلَّ عاَنْ ي متداَر اَم دهالْع كُملَياَفَطَالَ ع

 قَالُوا ما اَخلَفْنا موِعدك ِبملِْكنا (86)ربكُم فَاَخلَفْتم موِعِدى 
ا ِمنارزا اَولْنما حلَِكناَلْقَى و ا فَكَذَِلكاهِم فَقَذَفْنِة الْقَوِزين 

 اِمِرى(87)الس 
لَقَدو Andolsun kiنَايحَأو  vahyetmiştik ـىوسِإلَى م  Musa'ya َأن 
 aç  فَاضِربKullarımla birlikte  ِبِعباِديgeceleyin düşün de َأسِر
ملَه onlara طَِريقًا bir yol ِرِفي الْبح denizdeاسبي  kuru ُلَا تَخَـاف  

korkmaksızınكًارد  yetişilmesindenو  ve   لَـا تَخْشَـى endişe 
etmeksizin 

77) Andolsun ki biz Musa'ya: Kullarımla birlikte geceleyin 
yola düşün de (size) yetişilmesinden korkmaksızın ve 
(boğulmaktan) endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir 
yol aç, diye vahyetmiştik. 

مهعفََأتْب Bunun üzerine onların peşine düştü نـوعِفر  Firavun 
 ما Deniz  ِمن الْيمboğuverdi  فَغَِشيهمaskerleri ile birlikte ِبجنُوِدِه
مهغَِشي onları gömüp 

78) Bunun üzerine Firavun, askerleri ile birlikte onların 
peşine düştü. Deniz onları gömüp boğuverdi. 

و Veَّلَأض  saptırdıنوعِفر  Firavunهمقَو  kavminiو  veىدا هم  
doğru yola sevketmedi 

79) Ve Firavun, kavmini saptırdı ve doğru yola sevk etmedi. 
 sizi  َأنجينَـاكُمKuşkusuz   قَـدİsrailoğulları  بِني ِإسـراِئيلَ  Ey يا

kurtardık  كُموـدع ِمـن  düşmanınızdan نَاكُمـداعوو  size süre 
tanıdıkاِنبج  tarafına ِالطُّـور  Tûr'un نمالْـَأي  sağو  ve  لْنَـانَز 

lütfettik كُملَـيع  size ـنالْم  bıldırcın etiو  ile ىـلْوالس  kudret 
helvası  

80) Ey İsrailoğulları! Kuşkusuz sizi düşmanınızdan 
kurtardık; Tûr'un (dağının) sağ tarafına (gelmeniz için) 
size süre tanıdık ve size kudret helvası ile bıldırcın eti 
lütfettik. 
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 ِالَهو كُمذَا ِالَهفَقَالُوا ه اروخ ا لَهدسالً جِعج ملَه جرفَاَخ
 ِسىى فَنوسالَ (88)مالً وقَو ِهمِالَي ِجعرنَ اَالَّ يوراَفَالَ ي 

 ولَقَد قَالَ لَهم هرونُ ِمن قَبلُ (89)يمِلك لَهم ضرا والَ نفْعا 
ياقَوِم ِانما فُِتنتم ِبِه وِانَّ ربكُم الرحمن فَاتِبعوِنى واَِطيعوا اَمِرى 

وا لَن نبرح علَيِه عاِكِفني حتى يرِجع ِالَينا موسى  قَالُ(90)
 اَالَّ تتِبعِن (92) قَالَ ياهرونُ ما منعك ِاذْ راَيتهم ضلُّوا (91)

 قَالَ يبنؤم الَ تأْخذْ ِبِلحيِتى والَ ِبرأِْسى (93)اَفَعصيت اَمِرى 
نْ تقُولَ فَرقْت بين بِنى ِاسراِئيلَ ولَم ترقُب قَوِلى ِانى خِشيت اَ

(94) اِمِرىاسي كطْبا خ(95) قَالَ فَم ا لَمِبم ترصقَالَ ب 
 كَذَِلكا وهذْتبوِل فَنساَثَِر الر ةً ِمنضقَب تضوا ِبِه فَقَبرصبي

الَ فَاذْهب فَِانَّ لَك ِفى الْحيوِة اَنْ  قَ(96)سولَت ِلى نفِْسى 
 ِالَى ِالَِهك ظُرانو لَفَهخت ا لَنِعدوم ِانَّ لَكو اسقُولَ الَ ِمست
الَِّذى ظَلْت علَيِه عاِكفًا لَنحرقَنه ثُم لَننِسفَنه ِفى الْيم نسفًا 

لَِّذى الَ ِالَه ِاالَّ هو وِسع كُلَّ شىٍء  ِانما ِالَهكُم اُهللا ا(97)
 (98)ِعلْما 

  ِبِهgörmediklerini  ِبما لَم يبصرواBen gördüm  بصرتdediُ قَاَل
onlarınُتضفَقَب  Zira bir avuçًةضقَب  alıpَأثَِر ِمن  izindenوِلسالر  
elçininاذْتُهفَنَب  onu attımو  Veَكَذ ِلك bunu böyleْلَتوس  hoş 

gösterdiِلي  banaنَفِْسي  nefsim 
96) Ben, onların görmediklerini gördüm. Zira, elçinin 
izinden bir avuç (toprak) alıp onu (erimiş mücevheratın 
içine) attım. Ve bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi, dedi. 

  ِفي الْحياِةartık sen  لَكkuşkusuz  فَِإنDefol  فَاذْهبdedi قَاَل
hayatın boyuncaتَقُوَل َأن  diyeceksinاسلَا ِمس  Bana 

dokunmayınو  Ve ِإن gerçektenلَك  senin içinاِعدوم  bir ceza 
günü varتُخْلَفَه لَن  kurtulamayacağınو  Ve انظُر bakِإلَى ِإلَِهك  

ilahına daَالَِّذي ظَلَلْت  zelil olupِهلَيع  olduğunاِكفًاع  tapmakta 
قَنَّهرلَنُح Yemin ederim biz onu yakacağızثُم  sonra daلَنَنِسفَنَّه  

onu parça parça edipمِفي الْي  denizeفًانَس  savuracağız 
97) Defol! dedi, kuşkusuz artık hayatın boyunca sen: "Bana 
dokunmayın" diyeceksin. Ve gerçekten senin için, 
kurtulamayacağın bir ceza günü var. Ve zelil olup tapmakta 
olduğun ilahına da bak! Yemin ederim, biz onu yakacağız; 
sonra da onu parça parça edip denize savuracağız. 

 olmayan  الَِّذي لَاAllah'tır  اللَّهSizin ilâhınız  ِإلَهكُمyalnızca ِإنَّما
ِإلَه ilâhِإلَّا  başkaوه  kendisindenِسعو  kuşatmıştırَّكُل  herٍءشَي  
şeyiاِعلْم  O'nun ilmi 

98) Sizin ilâhınız, yalnızca, kendisinden başka ilâh olmayan 
Allah'tır. O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جفََأخْر icat ettiملَه  onlar içinلًاِعج  bir buzağıادسج  heykeliلَه  
oارخُو  böğürebilenفَقَالُوا  Bunun üzerine dedilerذَاه  İşte bu 

كُمِإلَه sizin de ilahınızِإلَهو  ilahıdırىوسم  Musa'nın daفَنَِسي  
Fakat onu unuttu 

88) Onlar için, o böğürebilen bir buzağı heykeli icat etti. 
Bunun üzerine: İşte, dediler, bu, sizin de ilahınız, Musa'nın 
da ilahıdır. Fakat onu unuttu. 

نورَأفَلَا ي görmezler mi?ِجعرَألَّا ي  mukabele edemeyeceğini 
ِهمِإلَي O şeyin kendilerineلًاقَو  hiçbir sözleِلكملَا يو  gücünde 

olmadığınıملَه  kendilerineارض  ne bir zararو  veالَا نَفْع  ne 
de bir fayda vermek 

89) O şeyin, kendilerine hiçbir sözle mukabele 
edemeyeceğini, kendilerine ne bir zarar ve ne de bir fayda 
verebilcek güçte olmadığını görmezler mi? 

و Veلَقَد  hakikatenقَاَل  demiştiملَه  onlaraوناره  Harun ِمن 
 fitneye  فُِتنتُمsadece  ِإنَّماEy kavmim  ياقَوِمdaha önce قَبُل

uğradınızِبِه  siz bunun yüzündenِإنو  şüphesizكُمبر  Sizin 
Rabbinizانمحالر  çok merhametli olandır وِنيفَاتَِّبع Şu halde 

bana uyunuzو  ve واَأِطيع itaat edinizِريَأم  emrime 
90) Ve hakikaten Harun, onlara daha önce: Ey kavmim! 
demişti, siz bunun yüzünden sadece fitneye uğradınız. 
Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olandır. Şu halde 
bana uyunuz ve emrime itaat ediniz. 

 عاِكِفينbuna   علَيِهasla vazgeçmeyeceğiz رح لَن نَبdediler قَالُوا
tapmaktanتَّىح  kadarِجعري  dönünceyeنَاِإلَي  aramızaىوسم  

Musa 
91) Biz, Musa aramıza dönünceye kadar buna tapmaktan 
asla vazgeçmeyeceğiz dediler. 

 seni engelleyen عك منne olduَ  ماHarun هارونEy   ياDedi قَاَل
 dalâlete düştüklerini  ضلُّواBunların gördüğün  رَأيتَهمvakit ِإذْ

92) Dedi: Ey Harun! Bunların dalâlete düştüklerini 
gördüğün vakit seni engelleyen ne oldu. 

 âsi mi َأفَعصيتَ Benim yolumu takip  تَتَِّبعِني?etmedin َألَّا
oldun?ِريَأم  Emrime 

93) Benim yolumu takip etmedin. Emrime âsi mi oldun? 
 sakalımı  ِبِلحيِتيyolma  لَا تَْأخُذEy annemin oğluْ  يبنَُؤمdedi قَاَل
و veْأِسيلَا ِبر  saçımıِإنِّي  Ben seninُخَِشيت  korktum تَقُوَل َأن 

demendenَقْتفَر  ayrılık düşürdün نيب arasınaاِئيَلرِني ِإسب  
İsrailoğullarınınقُبتَر لَمو  tutmadınِليقَو  sözümü 

94) Ey annemin oğlu dedi, saçımı ve sakalımı, yolma. Ben, 
senin: "İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün; sözümü 
tutmadın" demenden korktum. 

 ?Sâmirî ساِمِريey   ياsenin zorun خَطْبكnedir  فَماdedi قَاَل
95) Ya senin zorun nedir, ey Sâmirî? dedi. 
Samiri: Kendilerini Firavun'un zulmünden kurtarıp Mısır'dan çıkaran 
peygamberleri Hz. Musa'dan, tapınmak için put isteyen İsrailoğullarına, 
Hz. Musa Allah'tan emir almaya gidip kendilerinden ayrıldığı bir sırada, 
fırsattan istifade ile istedikleri putu altından buzağı şeklinde yapan. 
Kur'an-ı Kerim'in dört ayn süresinde Samiri'den ve yaptığı "altın 
buzağı"dan söz edilir; ancak Hz. Peygamber'in hadis-i şeriflerinde onun 
hakkında herhangi bir bilgi yoktur.  
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104) Aralarında konuştukları konuyu biz daha iyi biliriz. 
Onların en olgun, akıllı olanı o zaman: "Bir günden başka 
kalmadınız" der. 

و Veَألُونَكسي  sana sorarlarاِلالِْجب نع dağlar hakkındaفَقُْل  De 
kiانِسفُهي onları savuracakيبر Rabbimفًانَس ufalayıp 

105) Ve sana dağlar hakkında sorarlar. De ki: Rabbim onları 
ufalayıp savuracak. 

 bomboş  صفْصفًاyerlerini  قَاعاBöylece dümdüz فَيذَرها
bırakacaktır 

106) Böylece yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaktır. 
  لَا َأمتًاve  وne bir iniş  ِعوجاOrada يها ِفgörebileceksin لَا تَرى

ne de bir yokuş 
107) Orada ne bir iniş ve ne de bir yokuş görebileceksin. 

 karşı  لَا ِعوجdâvetçiye  الداِعيuyacaklar  يتَِّبعونO gün يومِئٍذ
yan çizmek yokturلَه  Onaْتخَشَعو  Artık kısılmıştırُاتوالَْأص  

seslerاِنمحِللر  çok esirgeyici hürmetineعمفَلَا تَس  bir ses 
işitemezsinِإلَّا  başkaاسمه  Fısıltıdan 

108) O gün, dâvetçiye uyacaklar. Ona karşı yan çizmek 
yoktur. Artık, çok esirgeyici hürmetine sesler kısılmıştır. 
Fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. 

 başkasının  ِإلَّاşefaati  الشَّفَاعةfayda vermezُ  لَا تَنفَعO gün يومِئٍذ
نم kimselerَأِذن  izinلَه  kendilerineانمحالر  Rahmân'ınو  ve 

ِضير hoşlandığındanلَه  onlaraلًاقَو  sözünden 
109) O gün, Rahmân'ın kendilerine izin verdiği kimseler ve 
onlara sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda 
vermez. 

لَمعي bilirِديِهمَأي نيا بم  Geleceklerini deما خَلْفَهمو  geçmişlerini 
deِحيطُونلَا يو  bunu kapsayamazِبِه  Onlarınاِعلْم  ilmi ise 

110) Geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Onların ilmi ise 
bunu kapsayamaz. 

و Ve ْنَتع için eğilip boyun bükmüştürوهجالْو  bütün yüzler 
يِللْح diriوِمالْقَي  her şeye hakim olanو  ve قَد gerçektenخَاب  

perişan olmuşturنم  kimseَلمح yüklenenا ظُلْم Zulüm 
111) Ve bütün yüzler, diri ve her şeye hakim olan için eğilip 
boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen kimse, gerçekten 
perişan olmuştur. 

و Ve نم her kimْلمعي  işlerden yaparsaاِتاِلحالص ِمن  iyi olan 
وهو artık oْؤِمنم  mümin olarakَخافُ فَلَا ي korkarاظُلْم  ne 

zulümdenامضلَا هو  ne de hakkının çiğnenmesinden 
112) Ve her kim, mümin olarak iyi olan işlerden yaparsa, 
artık o, ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden 
korkar. 

و Ve كَذَِلك böyleceلْنَاهَأنز  biz onu indirdikآنًاقُر  bir Kur'an 
olarakاِبيرع  Arapçaو  ve فْنَارص tekrar tekrar açıkladıkِفيِه  
ondaِعيِدالْو ِمن  ikazlarıملَّهلَع  Umulur ki onlarتَّقُوني  

korunurlarَأو  yahut da oُِدثحي  ortaya koyarملَه  kendileri 
için اِذكْر bir ibret 

113) Ve biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve 
onda ikazları tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar 
korunurlar; yahut da o kendileri için bir ibret ortaya koyar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كَذَِلك نقُص علَيك ِمن اَنبآِء ما قَد سبق وقَد اَتيناك ِمن لَدنا 
 من اَعرض عنه فَِانه يحِملُ يوم الِْقيمِة ِوزرا (99)ِذكْرا 
 يوم (101) لَهم يوم الِْقيمِة ِحمالً  خاِلِدين ِفيِه وساَء(100)

 (102)ينفَخ ِفى الصوِر ونحشر الْمجِرِمني يومِئٍذ زرقًا 
 نحن اَعلَم ِبما (103)يتخافَتونَ بينهم ِانْ لَِبثْتم ِاالَّ عشرا 
 (104) لَِبثْتم ِاالَّ يوما يقُولُونَ ِاذْ يقُولُ اَمثَلُهم طَِريقَةً ِانْ

 فَيذَرهاَ (105)ويسئَلُونك عِن الِْجباِل فَقُلْ ينِسفُها ربى نسفًا 
 (107) الَ ترى ِفيها ِعوجا والَ اَمتا (106)قَاعا صفْصفًا 

وِت اْالَصعشخو لَه جالَ ِعو اِعىونَ الدِبعتِئٍذ يموِن يمحِللر ات
يومِئٍذ الَ تنفَع الشفَاعةُ ِاالَّ من   (108)فَالَ تسمع ِاالَّ همساً 

 يعلَم ما بين اَيِديِهم (109)اَِذنَ لَه الرحمن ورِضى لَه قَوالً 
وه ِللْحى  وعنِت الْوج(110)وما خلْفَهم والَ يِحيطُونَ ِبِه ِعلْما 

 ومن يعملْ ِمن (111)الْقَيوِم وقَد خاب من حملَ ظُلْما 
 (112)الصاِلحاِت وهو مؤِمن فَالَ يخاف ظُلْما والَ هضما 

 ملَّهِعيِد لَعالْو ا ِفيِه ِمنفْنرصا وِبيرا عاَنقُر اهلْنزاَن كَذَِلكو
تا يِذكْر مِدثُ لَهحي (113)قُونَ اَو 
كَذَِلك İşte böyleنَقُص  anlatıyoruzكلَيع  bir kısmını sana ِمن 
 Şüphesiz وقَدgeçmiştekilerin ما قَد سبقhaberlerindenَ َأنْباِء
نَاكآتَي sana verdikنَّالَد ِمن tarafımızdanاِذكْر  zikir 

99) İşte böyle geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını 
sana anlatıyoruz. Şüphesiz, tarafımızdan sana zikir verdik. 

نم Kimضرَأع  yüz çevirirseنْهع  ondanفَِإنَّه  şüphesiz kiِمُلحي  
yüklenecektirموي  gününde ِةامالِْقي kıyametارِوز  ağır bir 

günah yükünü 
100) Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz ki kıyamet gününde 
ağır bir günah yükünü yüklenecektir. 

خَاِلِدين ebedî kalırlarِفيِه  Bu kimseler ondaاءسو  bu ne kötü 
ملَه Onlar içinموي  günündeِةامالِْقي  kıyametلًاِحم  bir yüktür 

101) Bu kimseler, onda ebedî kalırlar. Onlar için kıyamet 
gününde bu ne kötü bir yüktür. 

موي O gündeُنْفَخي  üflenirوِرِفي الص  Sûr'aو  ve شُرنَح 
mahşerde toplarızِرِمينجالْم  günahkârlarıِئٍذموي  biz o gün 

 gözleri göğermiş bir halde زرقًا
102) O günde Sûr'a üflenir ve biz o gün günahkârları, 
gözleri göğermiş bir halde mahşerde toplarız. 

  ِإنْ لَِبثْتمAralarında بينهمbirbirlerine gizlice şöyle derler يتخافَتونَ
Dünyada kaldınızِإلَّا sadeceارشع on gün 

103) Aralarında birbirlerine gizlice şöyle derler: "Dünyada 
sadece on gün kaldınız." 

ننَح bizلَمَأع  daha iyi bilirizاِبم  Aralarındaقُولُوني  
konuştukları konuyuِْإذ  o zamanقُوُلي  derمثَلُهَأم  Onların en 

olgunًطَِريقَة  akıllı olanıلَِبثْتُم ِإن  kalmadınızِإلَّا  başkaموا ي Bir 
günden 
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ِل اَنْ يقَب اَِن ِمنلْ ِبالْقُرجعالَ تو قالْح ِلكالَى اُهللا الْمعى فَتقْض
 ولَقَد عِهدنا ِالَى اَدم (114)ِالَيك وحيه وقُلْ رب ِزدِنى ِعلْما 

 وِاذْ قُلْنا ِللْملَِئكَِة (115)ِمن قَبلُ فَنِسى ولَم نِجد لَه عزما 
  فَقُلْنا ياآدم ِانَّ(116)اسجدوا الَدم فَسجدوا ِاالَّ ِابِليس اَبى 

هذَا عدو لَك وِلزوِجك فَالَ يخِرجنكُما ِمن الْجنِة فَتشقَى 
 واَنك الَ (118) ِانَّ لَك اَالَّ تجوع ِفيها والَ تعرى (117)

 فَوسوس ِالَيِه الشيطَانُ قَالَ (119)تظْمؤاُ ِفيها والَ تضحى 
لُّكلْ اَده مااَدلَى يبلٍْك الَ يملِْد وِة الْخرجلَى ش(120) ع 

 ا ِمنِهملَيِصفَاِن عخطَِفقَا يا ومهاَتوا سملَه تدا فَبهفَاَكَالَ ِمن
 ثُم اجتبيه ربه فَتاب (121)ورِق الْجنِة وعصى اَدم ربه فَغوى 

 اهِبطَا ِمنها جِميعا بعضكُم ِلبعٍض  قَالَ(122)علَيِه وهدى 
عدو فَِاما يأِْتينكُم ِمنى هدى فَمِن اتبع هداى فَالَ يِضلُّ والَ 

 ومن اَعرض عن ِذكِْرى فَِانَّ لَه مِعيشةً ضنكًا (123)يشقَى 
 قَالَ رب ِلم حشرتِنى (124)ونحشره يوم الِْقيمِة اَعمى 

 (125)اَعمى وقَد كُنت بِصريا 
121) Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp 
yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı ile örtmeye 
çalıştılar. Âdem Rabbine âsi olup yolunu şaşırdı. 

ثُم Sonraاهتَباج  onu seçkin kıldıهبر  Rabbiفَتَاب  tevbesini 
kabul ettiِهلَيع  onlarınو  ve ىده doğru yola yöneltti 

122) Sonra Rabbi onu seçkin kıldı; onların tevbesini kabul 
etti ve doğru yola yöneltti. 

 بعضكُمhepiniz   جِميعاoradan  ِمنْهاinin  اهِبطَاDedi ki قَاَل
birinizeٍضعِلب  Biriودع  düşman olarakافَِإم  Artıkنَّكُمْأِتيي  size 

geldiğindeِمنِّي  bendenىده  hidayetنفَم  kimعاتَّب  uyarsaايده  
benim hidayetimeُِّضلفَلَا ي  o sapmazو  ve شْقَىلَا ي bedbaht 

olmaz 
123) Dedi ki: Biri birinize düşman olarak hepiniz oradan 
inin! Artık benden size hidayet geldiğinde, kim benim 
hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz. 

و Ve نم kim deضرَأع  yüz çevirirseِذكِْري نع  beni 
anmaktanفَِإن  şüphesizلَه  onunًِعيشَةم  bir hayatı olacakنكًاض  

sıkıntılıو  ve هشُرنَح biz onu haşredeceğizموي  günüِةامالِْقي  
kıyametىمَأع  kör olarak 

124) Ve kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun 
sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör 
olarak haşredeceğiz. 

  َأعمى?Beni haşrettin  حشَرتَِنيniçin  ِلمRabbim  ربder قَاَل
kör olarakو  Veقَد  hakikatenُكُنت  idimاِصيرب  görür 

125) Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Ve hakikaten 
görür idim, der. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وGerçek  الْحقhükümdar olanُّ  الْمِلكAllah  اللَّهyücedir فَتَعالَى
Veْلجلَا تَع  acele etmeآِنِبالْقُر  Kur'an'ıِلقَب ِمن  önceىقْضي َأن  

tamamlanmazdanكِإلَي  sanaهيحو  O'nun vahyiو  ve قُْل de 
بر Rabbimِني ِزد benim artırاِعلْم  ilmimi 

114) Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Ve sana O'nun 
vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı (okumakta) acele 
etme ve "Rabbim, benim ilmimi artır" de. 
Cebrail bir ayet okudukça, Hz. Peygamber de Kur'ân'ı ezberlemeye olan 
aşırı tutkusundan dolayı, onunla birlikte okurdu. Yüce Allah burada 
kendisine ağırlık ve sıkıntı vermemesi için hakkında daha kolay ve daha 
hafif olanı göstermektedir.396 

لَقَدو Andolsunنَاِهدع  biz ahit vermiştikمِإلَى آد  Âdem'eُلقَب ِمن  
daha önce de فَنَِسي Ne var ki o unuttuنَِجد لَمو  bulmadıkلَه  

Ondaامزع  azim de 
115) Andolsun biz, daha önce de Âdem'e ahit vermiştik. Ne 
var ki o, unuttu. Onda azim de bulmadık. 

و Veِْإذ  bir zamanقُلْنَا  biz demiştikلَاِئكَِةِللْم  meleklereوادجاس  
secde edinمِلآد  Âdem'eوادجفَس  Onlar hemen secde ettilerِإلَّا  

ancakِليسِإب  İblisىَأب  hariç 
116) Ve bir zaman biz meleklere: Âdem'e secde edin! 
demiştik. Onlar hemen secde ettiler; ancak İblis hariç.  

 bu  هذَاkuşkusuz  ِإنEy Âdem  ياآدمBunun üzerine dedik فَقُلْنَا
ودع bir düşmandırلَك  hem senin içinِجكوِلزو  hem de eşin 
içinانَّكُمخِْرجفَلَا ي  sakın sizi çıkarmasınنَِّةالْج ِمن  cennetten 
 sıkıntı çekersin فَتَشْقَى

117) Bunun üzerine: “Ey Âdem” Dedik. “Kuşkusuz bu, 
hem senin için hem de eşin için bir düşmandır. (İblis) 
sakın sizi cennetten çıkarmasın; sıkıntı çekersin.” 

ِإن Kuşkusuzلَك  senin içinوعَألَّا تَج  ne acıkmak vardırاِفيه  
Şimdi buradaىرلَا تَعو  ne de çıplak kalmak 

118) Kuşkusuz şimdi burada senin için ne acıkmak vardır, 
ne de çıplak kalmak. 

َأنَّكو Yine senُألَا تَظْم  susuzluk çekmeyecekاِفيه  burada لَاو 
 sıcaktan da bunalmayacaksın تَضحى

119) Yine burada sen, susuzluk çekmeyecek, sıcaktan da 
bunalmayacaksın. 

سوسفَو Derken aklını karıştırıpِه ِإلَي onunطَانالشَّي  şeytanقَاَل  
dediماآدي  Ey Ademْله  mi?لُّكَأد  sana göstereyim ِةرلَى شَجع 

ağacınıالْخُلِْد  ebedîlikو  ve لٍْكم bir saltanatıلَىبلَا ي  sonu 
gelmez 

120) Derken şeytan onun aklını karıştırıp "Ey Adem! dedi, 
sana ebedîlik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı 
göstereyim mi?" 

 Bunun üzerine  فَبدتondanْ  ِمنْهاNihayet yediler فََأكَلَا
göründüاملَه  kendilerineامآتُهوس  ayıp yerleriطَِفقَاو  çalıştılar 
  الْجنَِّةyaprağı ile  ِمن ورِقÜstlerini  علَيِهماörtmeye يخِْصفَاِن
cennetىصعو  âsi olupمآد  Âdemهبر  Rabbineىفَغَو  yolunu 
şaşırdı 
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ِبرفَاص sabretقُولُونا يلَى مع  onların söylediklerineحبسو  tesbih 
etِدمِبح  övgü ileكبر  Sen Rabbiniَلقَب  önce deطُلُوِع  

doğmasındanِسالشَّم  Güneşinَلقَبو  önce deاوِبهغُر  
batmasındanآنَاِء ِمنو  bir kısım ileِلاللَّي  geceninحبفَس  tesbih 

et kiَافَأطْرو  etrafında daَّاِر النه gündüzünلَّكلَع  sen olasın 
 hoşnut olasın تَرضى

130) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin 
doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü 
ile tesbih et; gecenin bir kısım ile gündüzün etrafında da 
tesbih et ki sen, hoşnut olasın. 

و Veندلَا تَم  sakın dikmeكنَييع  gözlerini نَاتَّعا مِإلَى م 
faydalandırdığımızِبِه  onlardanااجوَأز  bir kesimiمِمنْه  

onlardanَةرهز  çekiciliğineاِةيالْح  hayatınınانيالد  dünyaمِلنَفِْتنَه  
denemek içinِفيِه  kendileriniِرزقُ و nimetiكبر  Rabbininرخَي  

hem daha hayırlıقَىَأبو  hem de daha süreklidir 
131) Ve sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi 
faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini 
dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha 
süreklidir. 

و Veرْأم  emretلَكَأه  aileneلَاِةِبالص  namazıطَِبراصو  ona 
sabırla devam etاهلَيع  kendin deَألُكلَا نَس  Senden 

istemiyoruzقًاِرز  rızıkننَح  bizقُكزنَر  seni rızıklandırıyoruz 
 takvâ iledir ِللتَّقْوىGüzel sonuç والْعاِقبةُ

132) Ve ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam 
et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni 
rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takvâ iledir. 

 bir  ِبآيٍةbize getirmeli  يْأِتينَا?değil miydi  لَولَاdediler وقَالُوا
mucizeِهبر ِمن  Rabbindenتَْأِتِهم لَمَأو  onlara gelmedi mi?ُنَةيب  

apaçık deliliِفحا ِفي الصم  kitaplardakininالُْأولَى  Önce gelen 
133) Ve bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi? 
dediler. Önce gelen kitaplardakinin apaçık delili onlara 
gelmedi mi? 

و Veلَو  eğerَأنَّا  muhakkak kiلَكْنَاَأه  biz helâk etseydikمه  
onlarıذَاٍبِبع  bir azaplaِلِهقَب ِمن  bundan önceلَقَالُوا  şöyle 

diyeceklerdiنَابر  Ya Rabbiَلْتسلَا َأرلَو  gönderseydin deنَاِإلَي  
Bizeولًاسر  bir elçiفَنَتَِّبع  uysaydıkاِتكآي  âyetlerineِلقَب ِمن  önce 
 rüsvalığa düşmeden نَخْزى ve  وşu aşağılığa َأن نَِذلَّ

134) Ve eğer biz, bundan önce onları bir azapla helâk 
etseydik, muhakkak ki şöyle diyeceklerdi: Ya Rabbi! Bize 
bir elçi gönderseydin de, şu aşağılığa ve rüsvalığa 
düşmeden önce âyetlerine uysaydık. 

 Öyle ise  فَتَربصواbeklemektedir  متَربصHerkes  كُلDe kiٌّ قُْل
siz de bekleyinونلَمتَعفَس  Yakında bileceksinizنم  kimmiş 

ابحَأص yolcularıاِطرالص  yolunِويالس  düzgünو  veنم  
kimmişَتى اهد hidayette olan 

135) De ki: Herkes beklemektedir: Öyle ise siz de bekleyin. 
Yakında bileceksiniz; düzgün yolun yolcuları kimmiş ve 
hidayette olan kimmiş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (126)قَالَ كَذَِلك اَتتك اَياتنا فَنِسيتها وكَذَِلك الْيوم تنسى 
عذَاب وكَذَِلك نجِزى من اَسرف ولَم يؤِمن ِباَياَِت ربِه ولَ

 اَفَلَم يهِد لَهم كَم اَهلَكْنا قَبلَهم (127)اْالَِخرِة اَشد واَبقَى 
ِمن الْقُروِن يمشونَ ِفى مساِكِنِهم ِانَّ ِفى ذَِلك الَياٍت الُوِلى 

ولَوالَ كَِلمةٌ سبقَت ِمن ربك لَكاَنَ ِلزاما واَجلٌ (128)النهى 
ى مملَ (129)سقَب كبِد رمِبح حبسقُولُونَ وا يلَى مع ِبرفَاص 

 افاَطْرو حبِل فَساِء اللَّياَن ِمنا ووِبهلَ غُرقَبِس ومطُلُوِع الش
 والَ تمدنَّ عينيك ِالَى ما متعنا ِبِه (130)النهاِر لَعلَّك ترضى 

اَز ريخ كبر قِرزِفيِه و مهفِْتنا ِلنينوِة الديةَ الْحرهز مها ِمناجو
 وأْمر اَهلَك ِبالصلَوِة واصطَِبر علَيها الَ نسئَلُك (131)واَبقَى 

أِْتينا  وقَالُوا لَوالَ ي(132)ِرزقًا نحن نرزقُك والْعاِقبةُ ِللتقْوى 
 (133)ِباَيٍة ِمن ربِه اَولَم تأِْتِهم بينةُ ما ِفى الصحِف اْالُولَى 

ولَو اَنا اَهلَكْناهم ِبعذَاٍب ِمن قَبِلِه لَقَالُوا ربنا لَوالَ اَرسلْت ِالَينا 
نِذلَّ وِل اَنْ نقَب ِمن اِتكاَي ِبعتوالً فَنسى رزقُلْ كُلٌّ (134)خ 

 ِوىاِط السرالص ابحاَص نونَ ملَمعتوا فَسصبرفَت صبرتم
 (135)ومِن اهتدى 

  آياتُنَاÇünkü sana geldi  َأتَتْكİşte böyle  كَذَِلكBuyurur ki قَاَل
âyetlerimizافَنَِسيتَه  ama sen onları unuttunو  Veَكَذ ِلك aynı 

şekildeموالْي  bugün deىتُنس  sen unutuluyorsun 
126) Buyurur ki: İşte böyle. Çünkü sana âyetlerimiz geldi; 
ama sen onları unuttun. Ve bugün de aynı şekilde sen 
unutuluyorsun. 

و Veكَذَِلك  işte böyleِزينَج  cezalandırırızنم  kimseyiفَ َأسر 
doğru yoldan sapanو  ve ْؤِمني لَم inanmayanıاِتِبآي  âyetlerine 

 elbette daha  َأشَدAhiret  الْآِخرِةazabı  ولَعذَابRabbinin ربِه
şiddetliو  ve قَىَأب daha süreklidir 

127) Ve doğru yoldan sapan kimseyi ve Rabbinin âyetlerine 
inanmayanı işte böyle cezalandırırız. Ahiret azabı, elbette 
daha şiddetli ve daha süreklidir. 

َأفَلَم mi?ِدهي  yola getirmediملَه  kendilerini كَم nice لَكْنَاَأه helâk 
etmiş olmamızملَهقَب  onlardan önceوِنالْقُر ِمن  nesilleriشُونمي  

gezip dolaşırlarاِكِنِهمسِفي م  Halbuki onların yurtlarındaِإن  
elbette kiِفي ذَِلك  Bundaاٍتلَآي  nice ibretler vardırِليِلُأو  için 

 akıl sahipleri النُّهى
128) Bizim, onlardan önce nice nesilleri helâk etmiş 
olmamız kendilerini yola getirmedi mi? Halbuki onların 
yurtlarında gezip dolaşırlar. Bunda, elbette ki akıl sahipleri 
için nice ibretler vardır. 

و Veلَو  eğer olmasaydı ٌةلَا كَِلم sâdır olmuş bir sözْقَتبس  
daha önce كبر ِمن Rabbindenلَكَان  olurduاامِلز  kaçınılmaz 

 tayin edilmiş  مسمىbir vâde وَأجٌل
129) Ve eğer Rabbinden, daha önce sâdır olmuş bir söz 
tayin edilmiş bir vâde olmasaydı, kaçınılmaz olurdu. 
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 )21(سورة األنبياء 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

اباِس ِحسِللن برونَ ِاقْتِرضعِفى غَفْلٍَة م مهو م(1)ه أِْتيِهما يم 
 (2)ِمن ِذكٍْر ِمن ربِهم محدٍث ِاالَّ استمعوه وهم يلْعبونَ 

 رشذَا ِاالَّ بلْ هوا هظَلَم ى الَِّذينوجوا النراَسو مهةً قُلُوبالَِهي
حونَ السأْتاَفَت ونَ ِمثْلُكُمِصربت متاَنو (3)ر لَمعى يبقَالَ ر 

 ِليمالْع ِميعالس وهِض واْالَرماَِء ولَ ِفى السلْ قَالُوا (4)الْقَوب 
اَضغاثُ اَحالٍَم بِل افْتريه بلْ هو شاِعر فَلْيأِْتنا ِباَيٍة كَما اُرِسلَ 

ت قَبلَهم ِمن قَريٍة اَهلَكْناها اَفَهم يؤِمنونَ  ما اَمن(5)اْالَولونَ 
 وما اَرسلْنا قَبلَك ِاالَّ ِرجاالً نوِحى ِالَيِهم فَاسئَلُوا اَهلَ (6)

 وما جعلْناهم جسدا الَ (7)الذِّكِْر ِانْ كُنتم الَ تعلَمونَ 
 ثُم صدقْناهم الْوعد (8)نوا خاِلِدين يأْكُلُونَ الطَّعام وما كَا

 ِرِفنيسا الْملَكْناَهاُء وشن نمو ماهنيج(9)فَاَن كُما ِالَيلْنزاَن لَقَد 
 (10)ِكتابا ِفيِه ِذكْركُم اَفَالَ تعِقلُونَ 

و Veلْنَاسا َأرم  peygamber olarak göndermedikلَكقَب  senden 
önce deِإلَّا  başkasınıالًاِرج  kişilerdenنُوِحي  vahiy verdiğimiz 

ِهمِإلَي kendilerineَألُوافَاس  sorunuzَلَأه  ehlindenالذِّكِْر  zikirِإن  
Eğerكُنتُم  isenizونلَملَا تَع  

7) Ve biz, senden önce de, kendilerine vahiy verdiğimiz 
kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer 
bilmiyor iseniz zikir ehlinden (bilenlerden) sorunuz. 

و Veملْنَاهعا جم  biz onları yaratmadıkادسج  ceset olarak لَا 
ْأكُلُوني yemezامالطَّع  yemekو  Veام  değillerdirكَانُوا  onlar 
خَاِلِدين ebedî de 

8) Ve biz onları, yemek yemez birer ceset olarak 
yaratmadık. Ve onlar ebedî de değillerdir. 

ثُم Sonraمقْنَاهدص  onlara yerine getirdikدعالْو  sözüمنَاهيفََأنج  
böylece hem onları kurtuluşa erdirdikو  veنم  kimseleri 

نَشَاء hem de dilediğimizلَكْنَاَأهو  helâk ettikِرِفينسالْم  müsrifleri 
de 

9) Sonra onlara sözü yerine getirdik; böylece, hem onları ve 
hem de dilediğimiz (başka) kimseleri kurtuluşa erdirdik; 
müsrifleri de helâk ettik. 

لَقَد Andolsunلْنَاَأنز  indirdikُكِإلَي م sizeاِكتَاب  bir kitapِفيِه  içinde 
bulunanكُمِذكْر  sizin için öğütِقلُونَأفَلَا تَع  Hâla akıllanmaz 
mısınız? 

10) Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap 
indirdik. Hâla akıllanmaz mısınız? 
(*)Yukarıdaki âyetler, hesap verme gününün yaklaştığına dikkatler 
çekilerek kıyamet olayına işaret edildi. İnkarcıların gerek indirilen âyetler, 
gerekse gönderilen son peygamberle ilgili düşünce ve tavırları konu 
edilerek, hesap günü gelmeden dönüş yapmaları hatırlatıldı. Daha önce 
gelip geçen inkarcı kavim ve milletlerden yok edilenlerin sonlarının ne 
olduğuna bakmaları ve ona göre dünya hayatlarını düzenlemeleri istenildi. 
Peygamberlerin bazı önemli vasıfları ile inkarcıların bu konuda çok yanlış 
düşüncelere ve iddialara sahip oldukları üzerinde durularak aydınlatıcı 
bilgiler veriliyor. 
 
 
 
 
 

21 ENBİYA SURESİ  
Kur'an-ı Kerîm'in 21. suresi. Mekke'de nâzil olan bu 
surenin ayetleri 112, kelimeleri 1168, harfleri 4890. Sure, 
bazı peygamberlerden ve onların kavimleri ile olan 
münâsebetlerinden söz ettiği için bu ismi almıştır. 
"Enbiyâ"; "nebî" kelimesinin çoğuludur. Nebî; kendisine 
kitap veya sâhife verilmeyen, bir önceki peygamberin 
şerîati ile amel eden ve onu tebliğ etmekle görevli olan 
peygamberdir. Bu manası ile nebî terimi resul teriminden 
daha geniş anlamlıdır. Çünkü Resul, nebîlerin içinde, 
kendilerine kitap veya sahife verilip tebliğ ile 
görevlendirilen peygamberlere denir. Buna göre bütün 
peygamberler nebîdir. Fakat her nebî Resul değildir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

باقْتَر yaklaştıِللنَّاِس  İnsanlarınمهابِحس  hesaba çekilecekleri 
مهو Hal böyle iken onlarِفي  içindeغَفْلٍَة  gaflet ِرعمونض yüz 

çevirdiler 
1) İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yaklaştı. Hal böyle 
iken onlar, gaflet içinde yüz çevirdiler. 

  ِمن ربِهمbir ihtar  ِمن ِذكٍْرkendilerine gelse  يْأِتيِهمne zaman ما
Rablerindenٍثدحم  yeniوهعتَمِإلَّا اس  dinlerlerمهو  onlar bunu 

ونبلْعي hep alaya alarak 
2) Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse, 
onlar bunu, hep alaya alarak dinlerler. 

 fısıltıyı  النَّجوىşu gizli  وَأسرواKalpleri  قُلُوبهمeğlencede لَاِهيةً
yaptılarظَلَم وا الَِّذين hem o zalimlerذَاْل هه  Bu ِإلَّا olmaktan 

başka nedir kiشَرب  bir beşerِمثْلُكُم  sizin gibiَأفَتَْأتُون  
kapılıyorsunuz?رحالس  büyüye miَأنْتُمو  Siz şimdiونِصرتُب  

gözünüz göre göre 
3) Kalpleri hep eğlencede, hem o zalimler şu gizli fısıltıyı 
yaptılar: Bu, sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki! 
Siz şimdi gözünüz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz? 

  ِفي السماِءher sözü  الْقَوَلbilir  يعلَمRabbim  ربيDedi ki قَاَل
gökteو  ve ِضالَْأر yerdeو  Veوه  Oِميعالس  hakkıyla işitendir 
ِليمالْع bilendir 

4) Dedi ki: Rabbim, yerde ve gökte her sözü bilir. Ve O, 
hakkıyla işitendir, bilendir. 

  بْلsaçma sapan  َأحلَاٍمrüyalardır  َأضغَاثdedilerُ  قَالُواHayır بْل
bilakisاهافْتَر  onu kendisi uydurmuşturْلب  belki deه و o 
شَاِعر şairdirْأِتنَافَلْي  getirsinٍةِبآي  bir âyet اكَم benzeriِسَلُأر  

gönderileninلُونالَْأو  Bize hemen öncekilere 
5) "Hayır, dediler, saçma sapan rüyalardır; bilakis onu 
kendisi uydurmuştur; belki de o, şairdir. Bize hemen, 
öncekilere gönderilenin benzeri bir âyet getirsin." 

 hiçbir  ِمن قَريٍةBunlardan önce  قَبلَهمiman etmemişti ما آمنَتْ
beldeالَكْنَاهَأه  helâk ettiğimizمَأفَه  şimdi bunlar mıْؤِمنُوني  

iman edecekler? 
6) Bunlardan önce helâk ettiğimiz hiçbir belde iman 
etmemişti; şimdi bunlar mı iman edecekler? 
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 ِرينا اَخما قَوهدعا بأْنشاَنةً وظاَِلم تٍة كَانيقَر ا ِمننمقَص كَمو
 الَ (12) فَلَما اَحسوا بأْسنا ِاذَا هم ِمنها يركُضونَ (11)

ِرفْتا اُتوا ِالَى مِجعاروا وكُضرت لَّكُملَع اِكِنكُمسمِفيِه و م
 فَما زالَت (14) قَالُوا ياويلَنا ِانا كُنا ظَاِلِمني (13)تسئَلُونَ 

 اِمِدينا خِصيدح ماهلْنعى جتح ميهوعد ا (15)ِتلْكلَقْنا خمو 
 ا الَِعِبنيمهنيا بمو ضاْالَراَء ومِخذَ (16)الستا اَنْ ننداَر لَو 

 ا فَاِعِلنيا ِانْ كُننلَد ِمن اهذْنخا الَتو(17)لَه قِبالْح قِْذفلْ نب 
علَى الْباِطِل فَيدمغه فَِاذَا هو زاِهق ولَكُم الْويلُ ِمما تِصفُونَ 

ومن ِعنده الَ  ولَه من ِفى السمواِت واْالَرِض (18)
 يسبحونَ اللَّيلَ (19)يستكِْبرونَ عن ِعبادِتِه والَ يستحِسرونَ 

 اَِم اتخذُوا اَِلهةً ِمن اْالَرِض هم (20)والنهار الَ يفْترونَ 
بحانَ اِهللا  لَو كَانَ ِفيِهما اَِلهةٌ ِاالَّ اُهللا لَفَسدتا فَس(21)ينِشرونَ 

 الَ يسئَلُ عما يفْعلُ وهم (22)رب الْعرِش عما يِصفُونَ 
 اَِم اتخذُوا ِمن دوِنِه اَِلهةً قُلْ هاتوا برهانكُم (23)يسئَلُونَ 

ونَ الْحلَمعالَ ي مهلْ اَكْثَرِلى بقَب نم ِذكْرو ِعىم نم ذَا ِذكْره ق
 (24)فَهم معِرضونَ 

َأم Yoksaاتَّخَذُوا  edindiler deًةآِله  birtakım ilahlarِضالَْأر ِمن  
yerdenوننِشري مه  onlar mı diriltecekler? 

21) Yoksa, yerden birtakım ilahlar edindiler de, onlar mı 
diriltecekler? 

لَو Eğerاِفيِهم كَان  bulunsaydıٌةآِله  ilahlarِإلَّا  başkaاللَّه  
Allah'tanتَادلَفَس  kesinlikle bozulup gitmiştiانحبفَس  Demek ki 

münezzehtirاللَِّه  Allahبر  Rabbi olanِشرالْع  Arş'ınامع  
onlarınِصفُوني  yakıştırdıkları sıfatlardan 

22) Eğer Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle  
(evren) bozulup gitmişti. Demek ki Arş'ın Rabbi olan Allah, 
onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. 

  همve  وYaptığından  يفْعُلsorumlu  عماtutulamaz لَا يسَأُل
onlar iseَألُونسي  sorguya çekileceklerdir 

23)Yaptığından sorumlu tutulamaz; ve onlar ise sorguya 
çekileceklerdir. 

َأم Yoksaاتَّخَذُوا  edindiler?وِنِهد ِمن  O'ndan başkaًةآِله  
birtakım ilahlar mıقُْل  De kiاتُواه  Haydi getirinانَكُمهرب  

delilleriniziذَاه  İşteِذكْر  olanların Kitab'ıنم  benimleِعيم  
beraberو  ve ِذكْر Kitab'ıنم  bendenِليقَب  öncekilerinْلب  

Hayırمهَأكْثَر  onların çoğuونلَمعلَا ي  bilmezlerَّقالْح  hakkıمفَه  
bu yüzden deونِرضعم  yüz çevirirler 

24) Yoksa O'ndan başka birtakım ilahlar mı edindiler? De 
ki: Haydi delillerinizi getirin. İşte benimle beraber olanların 
Kitab'ı ve benden öncekilerin Kitab'ı. Hayır, onların çoğu 
hakkı bilmezler; bu yüzden de yüz çevirirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

وVeكَم  nice نَامقَص helâk ettik deٍةيقَر ِمن  şehirleriًةكَانَتْ ظاَِلم  
zulmedenاَنْشَْأنَاو  yarattıkاهدعب  ondan sonraامقَو  toplulukları 

اَخَِرين diğer  
11) Ve zulmeden nice şehirleri helâk ettik de ondan sonra 
diğer toplulukları yarattık. 

  هم ِمنْهاhemen  ِاذَاAzâbımızı  بْأسنَاhissettiler mi  فَلَما اَحسوا
ondanونكُضري  kaçmaya başlıyorlardı 

12) Azâbımızı hissettiler mi hemen kaçmaya başlıyorlardı 
ondan.  

كُضوا الَ تَرKaçmayın واِجعارو dönün ِفيِه ا اُتِْرفْتُمِالَى م sâhip 
olduğunuzاِكِنكُمسمو  evlereلَّكُملَع  çünküَئلُونتُس  sorguya 

çekileceksiniz  
13) Kaçmayın, dönün sâhip olduğunuz evlere; çünkü 
sorguya çekileceksiniz. 

 biz  كُنَّاgerçekten de ِانَّا Yazıklar olsun bize  ياويلَنَاderler قَالُوا
ظَاِلِمين zulmetmiştik  

14) Yazıklar olsun bize derler, gerçekten de zulmetmiştik 
biz. 

 kadar  حتَّىferyatları  دعواهمbu  ِتلْكsürüp gider فَما زالَتْ
ملْنَاهعج Biz kendileriniاِصيدح  kuruyup biçilmiş ekineخَاِمِدين  

sönmüş ateşe çevirinceye 
15) Biz kendilerini, kuruyup biçilmiş ekine, sönmüş ateşe 
çevirinceye kadar bu feryatları sürüp gider. 

و Veا خَلَقْنَام  biz yaratmadıkاءمالس  göğüضالَْأرو  yeriو  ve  ام
 oyuncular olarak  لَاِعِبينbunlar arasındakileri بينَهما

16) Ve biz, göğü, yeri ve bunlar arasındakileri, oyuncular 
olarak yaratmadık. 

لَو Eğerنَادَأر  isteseydikَنَتَِّخذ َأن  edinmekاولَه bir eğlence 
لَاتَّخَذْنَاه onu edinirdikنَّالَد ِمن kendi tarafımızdanكُنَّا ِإن  Biz 
değilizفَاِعِلين  yapanlardan 

17) Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi 
tarafımızdan edinirdik. Biz yapanlardan değiliz. 

  الْباِطِلtepesine  علَىhakkı  ِبالْحقbindiririz deِّ  نَقِْذفBilakisُ بْل
bâtılınغُهمدفَي  o bâtılın işini bitirirفَِإذَا  Bir de bakarsınız kiوه  

oٌاِهقز  o yok olup gitmiştirو  Veلَكُم  sizeُليالْو  yazıklar 
olsunاِمم  dolayıتَِصفُون  yakıştırdığınız sıfatlardan 

18) Bilakis, hakkı bâtılın tepesine bindiririz de o, bâtılın 
işini bitirir. Bir de bakarsınız ki, o yok olup gitmiştir. Ve 
yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. 

و Ve لَه O'na aittirنم  kimler varsaاِتاومِفي الس  göklerdeو  
ve ِضالَْأر yerdeنمو  bulunanlarهِعنْد  O'nun huzurunda لَا 

ونتَكِْبرسي kibirlenmezlerِتِهادِعب نع  O'na ibadet hususundaو  
ve ونِسرتَحسلَا ي yorulmazlar 

19) Ve göklerde ve yerde kimler varsa O'na aittir. O'nun 
huzurunda bulunanlar, O'na ibadet hususunda 
kibirlenmezler ve yorulmazlar. 

ونحبسي tesbih ederlerَلاللَّي  geceو  veارالنَّه  gündüzونفْتُرلَا ي  
Bıkıp usanmaksızın 

20)Bıkıp usanmaksızın gece ve gündüz tesbih ederler. 
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 ِالَه ِاالَّ اَنا وما اَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِاالَّ نوِحى ِالَيِه اَنه الَ
 وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ ِعباد (25)فَاعبدوِن 
 (27) الَ يسِبقُونه ِبالْقَوِل وهم ِباَمِرِه يعملُونَ (26)مكْرمونَ 

الَّ ِلمِن ارتضى يعلَم ما بين اَيِديِهم وما خلْفَهم والَ يشفَعونَ ِا
 ومن يقُلْ ِمنهم ِانى ِالَه ِمن (28)وهم ِمن خشيِتِه مشِفقُونَ 

 ِزى الظَّاِلِمنيجن كَذَِلك منهِزيِه ججن وِنِه فَذَِلك(29)د لَماَو 
 فَفَتقْناهما ير الَِّذين كَفَروا اَنَّ السمواِت واْالَرض كَانتا رتقًا

 ىٍء حىاِء كُلَّ شالْم ا ِمنلْنعجونَ  وِمنؤا (30)اَفَالَ يلْنعجو 
ِفى اْالَرِض رواِسى اَنْ تِميد ِبِهم وجعلْنا ِفيها ِفجاجا سبالً 

م عن  وجعلْنا السماَء سقْفًا محفُوظًا وه(31)لَعلَّهم يهتدونَ 
 وهو الَِّذى خلَق اللَّيلَ والنهار (32)اَياِتها معِرضونَ 

 وماَ جعلْنا (33)والشمس والْقَمر كُلٌّ ِفى فَلٍَك يسبحونَ 
 كُلُّ (34)ِلبشٍر ِمن قَبِلك الْخلْد اَفَاِئن ِمت فَهم الْخاِلدونَ 

موِت ونبلُوكُم ِبالشر والْخيِر ِفتنةً وِالَينا ترجعونَ نفٍْس ذَاِئقَةُ الْ
(35) 

و Veلْنَاعج  biz yaptık اءـمالس  gökyüzünü ـقْفًاس  bir tavan gibi 
 âyetlerinden  عـن آياِتهـا  onlar ise همVe   وkorunmuş محفُوظًا

ونِرضعم yüz çevirirler 
32) Ve biz, gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Ve 
onlar ise, âyetlerimden yüz çevirirler. 

و Ve وه Oَالَِّذي خَلَق  yaratandırَلاللَّي  geceyi ـارالنَّهو  gündüzü 
سالشَّمو güneşiرالْقَمو  ayıٌّكُل  Her biri ٍِفي فَلَـك  bir yörüngede 
ونحبسي yüzmektedirler 

33) Ve O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı... yaratandır. Herbiri 
bir yörüngede yüzmektedirler. 

و Ve لْنَاعا جم biz vermedikشٍَرِلب  hiçbir beşereِلكقَب ِمن  senden 
önce deالْخُلْد  ebedîlikنَأفَِإي  kalacaklar?َِّمت  Şimdi sen ölürsen 

مفَه sanki onlarونالْخَاِلد  ebedî mi 
34) Ve biz, senden önce de hiçbir beşere ebedîlik vermedik. 
Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedî mi kalacaklar? 

 Bir deneme  ونَبلُوكُمölümü  الْموِتtadar  ذَاِئقَةcanlıُ  نَفٍْسHer كُلُّ
olarak siziِبالشَّر  şerle deِرالْخَيو  hayırla daًِفتْنَة  imtihan ederiz 

و Veنَاِإلَي  ancak bizeونعجتُر  döndürüleceksiniz 
35) Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla 
da, şerle de imtihan ederiz. Ve ancak bize 
döndürüleceksiniz. 
(*)Bu âyet, insana ölümlülüğü, hayatın iyi ve kötü yönleriyle bir sınav 
alanı olduğu, sonunda herkesin Hakk'm huzuruna varıp hesap vereceği 
gerçeğinin yalın fakat etkili bir ifadesidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veلْنَاسا َأرم  göndermedik ki  ِلـكقَب ِمـن  senden önce  ِمـن 
 diye vahyetmiş  نُوِحيbaşka olmayalım  ِإلَّاhiçbir Resûl رسوٍل
  َأنَـا şu halde başka  ِإلَّاİlâh  ِإلَهyoktur  لَاBenden  َأنَّهona ِإلَيِه

banaوِنيدبفَاع  kulluk edin 
25) Ve senden önce hiçbir Resûl göndermedik ki ona: 
"Benden başka İlâh yoktur; şu halde bana kulluk edin" 
diye vahyetmiş olmayalım. 

و Ve لُواقَا dediler َاتَّخَـذ  edindi ـانمحالر  Rahmân الَـدو  evlât 
 انَهحـبس Hâşâ! O bundan münezzehtir ْـلب  Bilakis ـادِعب  

kullardırونمكْرم  ihsana mazhar olmuş 
26) Ve Rahmân evlât edindi, dediler. Hâşâ! O, bundan 
münezzehtir. Bilakis, ihsana mazhar olmuş kullardır. 

 konuşmazlar ِبالْقَوِل O'ndan  نَهönce (emir almazdan)لَا يسِبقُو
مهو onlar, sadeceِرِبَأم  emri ileِه  O'nunلُونمعي  hareket 

ederler 
27) O'ndan (emir almazdan) önce konuşmazlar; onlar, 
sadece O'nun emri ile hareket ederler. 

عيلَم O bilirِديِهمَأي نيا بم  onların önlerindekini de ـما خَلْفَهمو  
arkalarındakini deو  Ve  ونشْـفَعلَـا ي  şefaat etmezler ِإلَّـا  

başkasınaنِلم  olanlardanىتَضار  rızasına ulaşmışو  Ve ـمه  
onlarِتِهخَشْي ِمن  O’nun korkusundanشِْفقُوم ن titrerler 

28) O, onların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Ve 
rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Ve 
onlar, O’nun korkusundan titrerler. 

و Veنم  her kimقُْلي  derseمِمنْه  onlardanِإنِّي  benimِإلَه  İlah 
 biz onu cezalandırırız  نَجِزيـهِ böylece  فَذَِلكO değil ِمن دوِنِه
 ـنَّمهج cehennemle كَـذَِلك  İşte böyle ـِزينَج  biz ceza veririz 
الظَّاِلِمين zalimlere 

29) Ve onlardan her kim: "İlah O değil, benim" derse, 
böylece biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz, 
zalimlere böyle ceza veririz. 
(*)Yukarıdaki âyetlerle, Tevhîd inancı'nı zedeleyen her türlü iddia ve 
yakıştırmalar reddedildi. Allah'ın dengi, benzeri, ortağı ve yardımcısı 
olmadığı gibi, oğul ve kız edinmekten de çok pâk ve yüce olduğu 
açıklanıyor. 

ـ    َأنİnkâr edenler  الَّـِذين كَفَـروا   ?görmediler mi م يـرى َأولَ
kuşkusuzاِتاومالس  göklerleضالَْأرو  yer كَانَتَـا  bir halde iken 

 ve  وonları birbirinden kopardığımızı  فَفَتَقْنَاهمـا bitişik رتْقًا
 canlı  حـيşeyi   شَيٍءher  كُلsudanَّ  ِمن الْماِءyarattığımızı جعلْنَا

ْؤِمنُونَأفَلَا ي Yine de inanmazlar mı? 
30) İnkâr edenler, kuşkusuz göklerle yer bitişik bir halde 
iken bizim, onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı 
şeyi sudan yarattığımızı görmediler mi? Yine de inanmazlar 
mı? 

و Ve لْنَاعج diktik  ِضِفي الْـَأر yeryüzünde اِسـيور  bir takım 
dağlar ِبِهـم تَِميد َأن  onları sarsmasın diye لْنَـاعجو  açtık ـاِفيه  
Orada ـااجِفج  geniş geniş لًاـبس  yollar ـملَّهلَع  ta ki ونتَـدهي  

maksatlarına ulaşsınlar 
31) Ve onları sarsmasın diye yeryüzünde bir takım dağlar 
diktik. Orada geniş geniş yollar açtık; ta ki maksatlarına 
ulaşsınlar. 
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لَقَدو Andolsunِزَئتُهاس  alay edildiٍلسِبر  peygamberlerle de ِمن 
  ِمنْهمalaya  سِخرواalanları  ِبالَِّذينama  فَحاقsenden öncekiَ كقَبِل

onlarıام  şeyكَانُوا ِبِه  oِزُئونتَهسي  alay konusu ettikleri 
kuşatıverdi 

41) Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi; 
ama onları alaya alanları, o alay konusu ettikleri şey 
kuşatıverdi. 

 gece  ِباللَّيِل?karşı sizi koruyacak  يكْلَُؤكُمkim  منDe ki: قُْل
  همBuna rağmen  بْلRahmana  ِمن الرحماِنgündüz والنَّهاِر
onlarِذكِْر نع  anmaktanِهمبر  Rableriniونِرضعم  yüz 

çevirirler 
42) De ki: Rahmana karşı sizi gece gündüz kim koruyacak? 
Buna rağmen onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler. 

َأم Yoksaملَه  kendileriniٌةآِله  birtakım ilâhları mı var?مهنَعتَم  
savunacakوِننَاد ِمن  bize karşıونتَِطيعسلَا ي  güçte değildirler 

رنَص yardım edecekَأنفُِسِهم  Kendilerine bileو  Veلَا  
görmezlerمه  onlarِمنَّا  bizden deونبحصي  destek 

43) Yoksa kendilerini bize karşı savunacak birtakım ilâhları 
mı var? Kendilerine bile yardım edecek güçte değildirler. Ve 
onlar bizden de destek görmezler. 
(*)"'Sizi gece gündüz Rahman'a karşı kim koruyabilir?" diye çevrilen 
cümle "Sizi gece gündüz Rahmân'dan başka kim koruyabilir?" şeklinde de 
tercüme edilebilir. Her iki anlamda da yaratılmışlara karşı Allah'ın şefkat 
ve merhametini tecelli ettiren rahman ismine atıfta bulunulması, 
yaratılmışları Allah'tan başka koruyacak kimsenin bulunmadığına, tek ve 
biricik koruyucunun Allah olduğuna işaret eder. Ancak kalpleri kararmış 
olan inkarcılar bunun farkında olamadıktan için Rahman'in anılmasına 
dahi tahammül edemezler. Oysa korumasına sığındıkları tanrılar Allah'ın 
azabına karşı kendilerini dahi koruyacak güce sahip değillerdir. 

 atalarını da  وآباءهمonları da  هُؤلَاِءbarındırdık  متَّعنَاEvet بْل
 َأفَلَا ömür  الْعمرkendilerine  علَيِهمuzun geldi  طَاَلNihayet حتَّى
نوري görmezler mi?َأنَّا  Oysa onlarنَْأِتي  bizim gelipضالَْأر  

araziyiاهنَنقُص  eksilteceğimiziااِفهَأطْر ِمن  çevresindenمَأفَه  Şu 
halde onlar mı?ونالْغَاِلب  üstün gelen 

44) Evet, onları da, atalarını da barındırdık. Nihayet ömür 
kendilerine uzun geldi. Oysa onlar, bizim gelip arazilerinin 
çevresinden eksilteceğimizi görmezler mi? Şu halde, üstün 
gelen onlar mı? 
(*)Yukarıdaki âyetler, birkaç günlük refahın kimseleri aldatmaması konu 
edilerek, inkarcılar uyarılıyor. Kur'ân'dan yüzçevirmenin hiç kimseye 
saadet ve rahmet getirmiyeceği belirtilerek, ilâhî nizama uymanın gereği 
üzerinde duruluyor. Sonra da İslâm'ın yakın gelecekte yeryüzünü yavaş 
yavaş kâfirlere daraltacakları haber veriliyor. Aynı zamanda yerkürenin 
kutuplardan basık olduğuna işarette bulunuluyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وِاذَا راَك الَِّذين كَفَروا ِانْ يتِخذُونك ِاالَّ هزوا اَهذَا الَِّذى 
ِن همحِبِذكِْر الر مهو كُمتاَِله ذْكُرونَ يكَاِفر (36)م ِلقخ 

 (37)اِْالنسانُ ِمن عجٍل ساُِريكُم اَياِتى فَالَ تستعِجلُوِن 
 اِدِقنيص متِانْ كُن دعذَا الْوى هتقُولُونَ مي(38)و لَمعي لَو 

 نالَ عو ارالن وِهِهمجو نكُفُّونَ عالَ ي وا ِحنيكَفَر الَِّذين
 بلْ تأِْتيِهم بغتةً فَتبهتهم فَالَ (39)هوِرِهم والَ هم ينصرونَ ظُ

 ولَقَِد استهِزئ ِبرسٍل (40)يستِطيعونَ ردها والَ هم ينظَرونَ 
ِمن قَبِلك فَحاق ِبالَِّذين سِخروا ِمنهم ما كَانوا ِبِه يستهِزؤن 

(41)  نع ملْ هِن بمحالر اِر ِمنهالنِل وِبالَّي كُمكْلَؤي نقُلْ م
 اَم لَهم اَِلهةٌ تمنعهم ِمن دوِننا الَ (42)ِذكِْر ربِهم معِرضونَ 

 بلْ متعنا (43)يستِطيعونَ نصر اَنفُِسِهم والَ هم ِمنا يصحبونَ 
ِء واَباَء هم حتى طَالَ علَيِهم الْعمر اَفَالَ يرونَ اَنا نأِْتى هؤالَ

 (44)اْالَرض ننقُصها ِمن اَطْراِفها اَفَهم الْغاِلبونَ 
اَكِاذَا رو seni görünceواكَفَر الَِّذين  Kâfir olanlarِان  تَِّخذُونَكي 

alırlarَِّاال  ancakاوزه  alayaذَااَه  bu mudurذْكُرالَِّذى ي  anan 
تَكُماَِله mâbutlarınızıمهو  halbuki ِبِذكِْر anmayıِنمحالر  rahmânı 
مه onlarونكَاِفر  inkar ediyorlar  

36) Kâfir olanlar, seni görünce ancak alaya alırlar, bu 
mudur, mâbutlarınızı anan, halbuki onlar rahmânı anmayı 
onlar inkar ediyorlar. 

 Size  سُأِريكُمaceleci  ِمن عجٍلİnsan  الِْإنسانyaratılmıştır خُِلقَ
göstereceğimاِتيآي  âyetlerimiِجلُوِنيتَعفَلَا تَس  benden acele 

istemeyin 
37) İnsan, aceleci yaratılmıştır. Size âyetlerimi 
göstereceğim; benden acele istemeyin. 

و Veقُولُوني  diyorlarتَىم  ne zamanذَاه  buدعالْو  tehdit?ِإن  
eğerكُنتُم  isenizاِدِقينص  doğru 

38) "Ve eğer, diyorlar, doğru iseniz, ne zaman bu tehdit?" 
لَو Keşkeلَمعي  bir bilselerdiكَفَر وا الَِّذين inkâr edenlerِحين  

zamanıكُفُّونلَا ي  savamayacaklarıو نع  وِهِهمج yüzlerinden 
النَّار ateşiو  ve وِرِهمظُه نلَا ع sırtlarındanو  ve لَا edilmeyeceği 
مه kendilerineونرنْصي  yardım dahi 

39) Keşke inkâr edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi 
savamayacakları ve kendilerine yardım dahi edilmeyeceği 
zamanı bir bilselerdi. 

  فَتَبهتُهمo öyle âni  بغْتَةkendilerine gelir kiً  تَْأِتيِهمBilâkis بْل
onları şaşırtırونتَِطيعسفَلَا ي  Artık güçleri yeterاهدر  ne 

reddedebilmeye onuو  veلَا  ne deمه  kendilerineوننظَري  
mühlet verilir 

40) Bilâkis kendilerine o öyle âni gelir ki, onları şaşırtır. 
Artık, ne reddedebilmeye güçleri yeter onu ve ne de 
kendilerine mühlet verilir. 
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قُلْ ِانما اُنِذركُم ِبالْوحِى والَ يسمع الصم الدعاَء ِاذَا ما 
 ولَِئن مستهم نفْحةٌ ِمن عذَاِب ربك لَيقُولُن (45)ينذَرونَ 

ا كُنا ِانلَنياوي ِم (46)ا ظَاِلِمنيوطَ ِليالِْقس اِزينوالْم عضنو 
الِْقيمِة فَالَ تظْلَم نفْس شيئًا وِانْ كَانَ ِمثْقَالَ حبٍة ِمن خردٍل 

 ولَقَد اَتينا موسى وهرونَ (47)وكَفَى ِبنا حاِسِبني  اَتينا ِبها 
اًء وِضيقَانَ والْفُر ِقنيتا ِللْم(48)ِذكْر مهبنَ روشخي اَلَِّذين 

 وهذَا ِذكْر مباَرك (49)ِبالْغيِب وهم ِمن الساعِة مشِفقُونَ 
 ولَقَد اَتينا ِابرِهيم رشده ِمن (50)اَنزلْناه اَفَاَنتم لَه منِكرونَ 

 ِاذْ قَالَ الَِبيِه وقَوِمِه ما هِذِه التماِثيلُ (51)ِمني قَبلُ وكُنا ِبِه عاِل
 قَالُوا وجدنا اَباَء نا لَها عاِبِدين (52)الَِّتى اَنتم لَها عاِكفُونَ 

 (54) قَالَ لَقَد كُنتم اَنتم واَباؤكُم ِفى ضالٍَل مِبٍني (53)
ا ِبالْحنقَالُوا اَِجئْت الالَِّعِبني ِمن تاَن اَم (55)ق كُمبلْ رقَالَ ب 

 ِمن لَى ذَِلكُما عاَنو نهِض الَِّذى فَطَراْالَراِت وومالس بر
 اِهِدينلُّوا (56)الشواَنْ ت دعب كُمامننَّ اَصاِهللا الَِكيدتو 

 ِبِريند(57)م 
  عاِبِدينbunlara  لَهاAtalarımızı  آباءنَاbulduk نَا وجدDediler قَالُوا

ibadet ederken 
53) “Atalarımızı bunlara ibadet ederken bulduk.” Dediler. 

 آباُؤكُمve   وsiz  َأنْتُمsiniz  كُنتُمAndolsun  لَقَدDedi ki قَاَل
atalarınızِفي  içindeلَاٍلض  bir sapıklıkِبيٍنم  apaçık 

54) Dedi ki: “Andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık 
içindesiniz.” 

  َأنْتyoksaَ  َأمgerçeği mi  ِبالْحقbize getirdinِّ  َأِجْئتَنَاdediler قَالُوا
Senاللَّاِعِبين ِمن  oyun oynayanlardan mısın? 

55) “Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa oyun 
oynayanlardan mısın?” dediler. 

 Rabbidir  ربsizin Rabbiniz  ربكُمHayır  بلDedi ki قَاَل
 onları kendisi  الَِّذي فَطَرهنyerin الَْأرِض ve  وgöklerin السماواِت

yaratmıştırو  ve َأنَا ben deلَىع  ذَِلكُم bunaالشَّاِهِدين ِمن  şahitlik 
edenlerdenim 

56) Dedi ki: “Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin 
Rabbidir, onları kendisi yaratmıştır ve ben de buna şahitlik 
edenlerdenim.” 

و Veتَا  andolsun للَِّه Allah’aنلََأِكيد  muhakkak bir tuzak 
kuracağımكُمنَامَأص  ben sizin putlarınızaدعب  sonraَأن  eğer 

 arkanızı dönüp  مدِبِرينgittikten تُولُّوا
57) “Ve andolsun Allah’a, eğer arkanızı dönüp gittikten 
sonra, ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak 
kuracağım.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ِبالْوحِيsizi ikaz ediyorum  ُأنِذركُمBen sadece  ِإنَّماDe ki قُْل
vahiy ileو  Veعمسلَا ي  duymazlarمالص  sağır olanlarاءعالد  bu 

çağrıyıِإذَا  zamanوننذَرا يم  ikaz edildikleri 
45) De ki: Ben, sadece vahiy ile sizi ikaz ediyorum. Ve sağır 
olanlar, ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duymazlar. 

لَِئنو Andolsunمتْهسم  onlara dokunsaٌةنَفْح  ufak bir esinti ِمن 
 Vah bize  ياويلَنَاderler  لَيقُولُنRabbinin  ربكazabından عذَاِب
  ظَاِلِمينHakikaten biz kimselermişiz  كُنَّاhiç şüphesiz ِإنَّا

zalim 
46) Andolsun, onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti 
dokunsa, hiç şüphesiz, "Vah bize! Hakikaten biz zalim 
kimselermişiz" derler. 

و Veعنَض  kurarızاِزينوالْم  terazileriَطالِْقس  adaletِموِلي  günü 
içinِةامالِْقي  kıyametفَلَا تُظْلَم  Artık haksızlık edilmezنَفْس  

kimseyeًئاشَي  hiçbir şekildeو  Veِإن  bileكَان  olsaِمثْقَاَل  kadar 
dahiٍةبح  tanesiٍلدخَر ِمن  bir hardalنَاَأتَي  getiririzاِبه  onuكَفَىو  

yeterizِبنَا  olarak bizاِسِبينح  Hesap gören 
47) Ve kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık 
kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Ve bir hardal 
tanesi kadar dahi olsa bile, onu getiririz. Hesap gören 
olarak biz yeteriz. 

لَقَدو Andolsunنَاآتَي  biz verdikىوسم  Musaو  ve وناره 
Harun'aقَانالْفُر  Furkan'ıو  ve اءِضي bir ışıkاِذكْرو  bir öğüt 
تَِّقينِللْم takvâ sahipleri için 

48) Andolsun biz, Musa ve Harun'a, takvâ sahipleri için bir 
ışık, bir öğüt ve Furkan'ı verdik. 

لَِّذين Onlarنخْشَوي  candan saygı gösterirlerمهبر  Rablerine 
  ِمن الساعِةYine onlar  وهمgörmedikleri halde ِبالْغَيِب

kıyamettenشِْفقُونم  korkan kimselerdir 
49) Onlar, görmedikleri halde Rablerine candan saygı 
gösterirler. Yine onlar, kıyametten korkan kimselerdir. 

و Veذَاه  işte bu daِذكْر  bir öğüttürكاربم  hayırlıلْنَاهَأنز  bizim 
indirdiğimizَأفََأنْتُم  ediyorsunuz?لَه  Şimdi onuوننِكرم  inkâr 

mı 
50) Ve işte bu da, bizim indirdiğimiz hayırlı bir öğüttür. 
Şimdi onu inkâr mı ediyorsunuz? 

لَقَدو Andolsun kiنَاآتَي  vermiştikاِهيمرِإب  İbrahim’eهشْدر  doğru 
yolu bulma imkanıُلقَب ِمن  daha öncedenو  ve كُنَّا idikِبِه  

onuاِلِمينع  bilenler 
51) Andolsun ki İbrahim’e daha önceden, doğru yolu bulma 
imkanı vermiştik ve biz onu bilenler idik. 

 ne  ماkavmine ِهقَوِم ve  وbabasına  ِلَأِبيِهdemişti ki  قَاَلHani ِإذْ
oluyor?ِذِهه  buاِثيُلالتَّم  heykeller deالَه الَِّتي َأنْتُم  durduğunuz 
اِكفُونع İbadet edip 

52) Hani babasına ve kavmine demişti ki: “İbadet edip 
durduğunuz bu heykeller de ne oluyor?” 
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 dediler ki الُوا فَقKendi vicdanlarınaَ  ِإلَى َأنفُِسِهمdönerek فَرجعوا
ِإنَّكُم Muhakkakَأنْتُم  sizlersinizونالظَّاِلم  asıl zalimler 

64) Kendi vicdanlarına dönerek dediler ki: “Muhakkak asıl 
zalimler sizlersiniz.” 

ثُم Sonraوانُِكس  edildiler deوِسِهمءلَى رع  başaşağıلَقَد  Kuşkusuz 
  ينِطقُونbunlar  ما هُؤلَاِءsen de çok iyi bilirsin ki عِلمتَ

konuşamazlar 
65) Sonra başaşağı edildiler de: “Kuşkusuz sen de çok iyi 
bilirsin ki bunlar konuşamazlar.” 

  ِمن دوِن?O halde mi ibadet ediyorsunuz  َأفَتَعبدونDedi ki قَاَل
bırakıp daاللَِّه  Allah’ıكُمنفَعا لَا يم  sizlere yararı olmayanًئاشَي  
şeylereو  ve كُمرضلَا ي zararı dokunmayan 

66) Dedi ki: “O halde, Allah’ı bırakıp da sizlere yararı 
olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi ibadet 
ediyorsunuz?”   

  ِمن دوِنibadet ettiklerinize  تَعبدونِلما ve  وsize  لَكُمYuh ُأفٍّ
başkaاللَِّه  Allah’tanِقلُونَأفَلَا تَع  Hâlâ akıllanmayacak mısınız? 

67) “Yuh size ve Allah’tan başka ibadet ettiklerinize. Hâlâ 
akıllanmayacak mısınız?” 

 yardımda اانصرو ve  وonu yakın  حرقُوهDediler ki قَالُوا
bulununتَكُمآِله  ilahlarınızaِإن  Eğerكُنتُم  isenızفَاِعِلين  yapacak 

68) Dediler ki: “Eğer yapacak isenız, onu yakın ve 
ilahlarınıza yardımda bulunun.”  

 selamet سلَاما ve  وserin  برداol  كُوِنيEy ateş  يانَارdedik قُلْنَا
 İbrahim’e  ِإبراِهيمkarşı علَى

69) “Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve selamet ol!” dedik. 
و Ve واادَأر istedilerِبِه  Onaادكَي  bir tuzak kurmakلْنَاعفَج  fakat 

biz kıldık مه onlarıِرينالَْأخْس  daha çok hüsrana uğrayanlar 
70) Ve ona bir tuzak kurmak istediler, fakat biz onları daha 
çok hüsrana uğrayanlar kıldık. 

و Ve نَاهينَج onu kurtarıpو  ve لُوطًا Lut’uِإلَى  çıkardıkِضالَْأر  
yereكْنَاارالَِّتي ب  bereketlendirdiğimizاِفيه  içinde الَِمينِللْع 

alemler için 
71) Ve onu ve Lut’u kurtarıp içinde, alemler için 
bereketlendirdiğimiz yere çıkardık. 

و Ve نَابهو bağışladıkلَه  onaَاقحِإس  İshak’ıقُوبعيو  Yakub’u 
 salihler  صاِلِحينkıldık  جعلْنَاher birini  وكُلاüstüne de نَاِفلَةً

72) Ve ona İshak’ı bağışladık, üstüne de Yakub’u; her birini 
salihler kıldık. 
(*)Yukarıda gecen âyetler, Mekke'de çetin mücadele verip küfrün 
saldırısına uğrayan mü'minler teselli edildi. Bunun için Musa Peygamber'e 
(a.s.) indirilen Tevrat'ın ışık ve sağlam bir kıstas olduğuna dikkatler 
çekilerek, Yahudilerin bu kitapla amel etmediklerine, son peygamberle 
ilgili belgeleri değiştirdiklerine işaret edildi. Arkasından İbrahim (a.s.)ın 
kıssasına geniş yer verilerek hem müşriklerin iddiaları reddedildi, hem de 
mü'minlere on iki kadar mesaj verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (58) لَعلَّهم ِالَيِه يرِجعونَ   كَِبريا لَهمفَجعلَهم جذَاذًا ِاالَّ
 الظَّاِلِمني لَِمن ها ِانِتنذَا ِباَِلهلَ هفَع نا (59)قَالُوا منِمعقَالُوا س 

 ِهيمرِاب قَالُ لَهي مهذْكُرى يِن (60)فَتيلَى اَعوا ِبِه عقَالُوا فَأْت 
ي ملَّهاِس لَعونَ الندها (61)شِتنذَا ِباَِلهه لْتفَع تقَالُوا َء اَن 

 ِهيمرآِابوا (62)يِانْ كَان مئَلُوهذَا فَاسه مهكَِبري لَهلْ فَعقَالَ ب 
 فَرجعوا ِالَى اَنفُِسِهم فَقَالُوا ِانكُم اَنتم (63)ينِطقُونَ 
وا علَى رؤِسِهم لَقَد عِلمت ما هؤالَِء  ثُم نِكس(64)الظَّاِلمونَ 
 قَالَ اَفَتعبدونَ ِمن دوِن اِهللا ما الَ ينفَعكُم شيئًا (65)ينِطقُونَ 

 كُمرضالَ يوِن اِهللا اَفَالَ (66)ود ونَ ِمندبعا تِلمو لَكُم اُف 
صروا اَِلهتكُم ِانْ كُنتم فَاِعِلني  قَالُوا حرقُوه وان(67)تعِقلُونَ 
(68) ِهيمرلَى ِابا عالَمسا ودركُوِنى ب ارانا ي(69) قُلْن 

 ِرينساْالَخ ماهلْنعا فَجدوا ِبِه كَياداَرلُوطًا (70)وو اهنيجنو 
الَِمنيا ِللْعا ِفيهكْنارِض الَِّتى ب(71) ِالَى اْالَر قحِاس ا لَهنبهوو 
 اِلِحنيا صلْنعج كُالاِفلَةً ون قُوبعي(72)و 

ملَهعفَج hepsini etti ذَاذًاج paramparçaِإلَّا  dışındaاكَِبير  
büyükleriملَه  onlarınملَّهلَع  belkiِهِإلَي  Onaونِجعري  başvururlar 

diye 
58)Ona belki başvururlar diye büyükleri dışında onların 
hepsini paramparça etti.  

  ِبآِلهِتنَاbunu  هذَا?yaptı  فَعَلkim  منDediler ki قَالُوا
İlahlarımızaِإنَّه  Şüphesiz oالظَّاِلِمين لَِمن  zalimlerdendir 

59) Dediler ki: “İlahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o 
zalimlerdendir.” 

 bunları  يذْكُرهمbir gencin  فَتًىişittik  سِمعنَاDediler ki قَالُوا
diline doladığını قَاُلي denilenلَه  Kendisineاِهيمرِإب  İbrahim 

60) Dediler ki: “Kendisine İbrahim denilen bir gencin 
bunları diline doladığını işittik.” 

 gözü  علَى َأعيِنonu  ِبِهÖyleyse getirin ki  فَْأتُواDediler ki قَالُوا
önüneالنَّاِس  insanlarınملَّهلَع  ona olsunlarوندشْهي  şahid 

61) Dediler ki: “Öyleyse, onu insanların gözü önüne getirin 
ki ona şahid olsunlar.”  

  ِبآِلهِتنَاbunu  هذَا?yaptın  فَعلْتsen miَ نْتَ َأَأDediler ki قَالُوا
ilahlarımızaاِهيمراِإبي  Ey İbrahim 

62) Dediler ki: “Ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi 
yaptın?” 

  همbüyükleridir  كَِبيرbu yapmıştır  فَعلَهHayır  بْلDedi ki قَاَل
onlarınذَاه  buَُألو فَاس soruverinمه  onlaraِإن  eğerنِطقُونكَانُوا ي  

konuşabiliyorsa 
63) Dedi ki: “Hayır, bu yapmıştır, bu onların büyükleridir; 
eğer konuşabiliyorsa, onlara soruverin.” 
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وجعلْناهم اَِئمةً يهدونَ ِباَمِرنا واَوحينا ِالَيِهم ِفعلَ الْخيراِت 
 اِبِدينا عوا لَنكَانكَوِة وآَء الزِايتلَوِة والص ِاقَاملُوطًا (73)وو 

كَانت تعملُ اَتيناه حكْما وِعلْما ونجيناه ِمن الْقَريِة الَِّتى 
 ٍء فَاِسِقنيوس موا قَوكَان مهاِئثَ ِانبِفى (74)الْخ اهلْنخاَدو 

 اِلِحنيالص ِمن ها ِانِتنمحلُ (75)رقَب ى ِمنادا ِاذْ نوحنو 
صرناه  ون(76)فَاستجبنا لَه فَنجيناه واَهلَه ِمن الْكَرِب الْعِظيِم 

 ماهقْنٍء فَاَغْروس موا قَوكَان مها ِاناِتنوا ِباَيكَذَّب ِم الَِّذينالْقَو ِمن
 ِعنيمِث ِاذْ (77)اَجراِن ِفى الْحكُمحِاذْ ي نملَيسو داودو 

 اِهِدينش كِْمِهما ِلحكُنِم والْقَو مِفيِه غَن تفَش(78)ن 
فَهمناها سلَيمن وكُال اَتينا حكْما وِعلْما وسخرنا مع داود فَ

 ا فَاِعِلنيكُنو رالطَّيو نحبسالَ يةَ (79)الِْجبعنص ناَهلَّمعو 
 (80)لَبوٍس لَكُم ِلتحِصنكُم ِمن بأِْسكُم فَهلْ اَنتم شاِكرونَ 

ِلسا وكْنارِض الَِّتى بِرِه ِالَى اْالَرِرى ِباَمجاِصفَةً تع يحالر نملَي
 اِلِمنيٍء عىا ِبكُلِّ شكُنا و(81)ِفيه 

  سلَيمانBöylece bunu biz anlamasını sağlamıştık فَفَهمنَاها
Süleyman'aو  Veاكُل  onların her birineنَاآتَي  biz verdikاكْمح  

hükümو  ve اِعلْم ilimنَاخَّرسو  boyun eğdirdikعم  beraberinde 
وداود Davud'aاَلالِْجب  dağları daنحبسي  tesbih edenو  ve رالطَّي 

Kuşlarıو  Veكُنَّا  bizفَاِعِلين  yapmaktayız 
79) Böylece bunu Süleyman'a biz anlamasını 
sağlamıştık.Ve biz, onların her birine hüküm ve ilim verdik. 
Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'a beraberinde 
boyun eğdirdik. Ve biz yapmaktayız. 

و Ve نَاهلَّمع ona öğrettikَةنْعص  yapmayıوٍسلَب  zırhلَكُم  sizi 
ِصنَكُمِلتُح koruması için ِمن ْأِسكُمب sıkıntılarınızdanْلفَه  Artık 

misiniz?َأنْتُم  sizونشَاِكر  şükredecek 
80) Ve ona, sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh yapmayı 
öğrettik. Artık siz şükredecek misiniz? 

و Veانملَيِلس  Süleyman'ınيحالر  rüzgârıًاِصفَةع  kasırgaَِري تج 
eserdiِرِهِبَأم  emrine deِضِإلَى الَْأر  yere doğruالَِّتي  içinde 
 her  ِبكُلbizِّ كُنَّا Ve  وonun  ِفيهاbereketler yarattığımız باركْنَا
 biliriz  عاِلِمينşeyi شَيٍء

81) Ve Süleyman'ın emrine de kasırga rüzgârı verdik; onun 
içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Ve biz her 
şeyi biliriz. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Yahudilere altın devri yaşatan Davud (a.s.) ile Oğlu 
Süleyman (a.s.)dan bahsedildi. Allah'ın onlara verdiği yüksek nimetlere 
dikkatler çekildi ve bu arada tarihî bilgiler aktarıldı. Mü'minlerin 
teknolojiye çok önem vermeleri ve günün şartlarına göre donatılmış 
ordulara sahip bulunmaları ilham edildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Ve ملْنَاهعج onları kıldıkًةَأِئم  önderlerوندهي  doğru yolu 
gösterenِرنَاِبَأم  emrimizleنَايحَأوو  vahyettikِهمِإلَي  Onlaraَلِفع  
yapmayıاِترالْخَي  hayırlarِةِإقَامو  dosdoğru kılmayıلَاِةالص  
namazıو  ve ِإيتَاء vermeleriniكَاِةالز  zekâtıكَانُواو  kimselerdi 

 Onlar ibadet eden  عاِبِدينyalnızca bize لَنَا
73) Ve onları, emrimizle doğru yolu gösteren önderler 
kıldık. Onlara hayırlar yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı 
ve zekâtı vermelerini vahyettik. Onlar yalnızca bize ibadet 
eden kimselerdi. 

و Veلُوطًا  Lût'a gelinceنَاهآتَي  ona da verdikا حكْم hükümو  ve 
 الَِّتي memleketten  ِمن الْقَريِةonu kurtardık  ونَجينَاهilim ِعلْما

 Zira onlar  ِإنَّهمçirkin işler  الْخَباِئثyapmakta olanَ كَانَتْ تَعمُل
gerçektenكَانُوا  idiمقَو  bir kavimٍءوس  kötü فَاِسِقين fena işler 

yapan 
74) Ve Lût'a gelince, ona da hüküm ve ilim verdik; onu, 
çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira 
onlar, gerçekten fena işler yapan kötü bir kavim idi. 

و Ve خَلْنَاهَأد onu kabul ettikِتنَامحِفي ر  rahmetimizeِإنَّه  çünkü 
oاِلالص ِمن ِحين sâlihlerdendi 

75) Ve onu rahmetimize kabul ettik; çünkü o, sâlihlerdendi. 
و Veانُوح  Nuh daىِإذْ نَاد  dua etmişُلقَب ِمن  daha önce 

 Böylece  فَنَجينَاهonun  لَهbiz duasını kabul etmiştik فَاستَجبنَا
kendisini kurtarmıştıkو  ve لَهَأه yakınlarınıِبالْكَر ِمن  

sıkıntıdanِظيِمالْع  büyük 
76) Ve daha önce Nuh da dua etmiş, biz onun duasını 
kabul etmiştik. Böylece, kendisini ve yakınlarını büyük 
sıkıntıdan kurtarmıştık. 

و Ve نَاهرنَص onu korudukِمالْقَو ِمن  kavimdenَّكَذ وا الَِّذينب 
yalanlayanاِتنَاِبآي  âyetlerimiziمِإنَّه  Gerçekten onlarكَانُوا  idi 

مقَو bir kavimٍءوس  fenaمقْنَاهفََأغْر  bu yüzden gömdükِعينمَأج  
topunu birden 

77) Ve onu, âyetlerimizi yalanlayan kavimden koruduk. 
Gerçekten onlar, fena bir kavim idi; bu yüzden topunu 
birden  gömdük. 

و Veوداود  Davudو  ve انملَيس Süleyman'ı daِْإذ  Bir zaman 
 ِإذْ bir ekin konusunda  ِفي الْحرِثhüküm veriyorlardı يحكُماِن
 ekinin içine  غَنَمbu  ِفيِهgeceleyin başıboş bir vaziyette نَفَشَتْ

dağılıp ziyan vermiştiِمالْقَو  bir kavminو  Veكُنَّا  biz idik 
كِْمِهمِلح onların hükmünüشَاِهِدين  şahit 

78) Ve Davud ve Süleyman'ı da. Bir zaman, bir ekin 
konusunda hüküm veriyorlardı: bir kavmin, geceleyin 
başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. 
Ve biz onların hükmünü görüp şahit idik. 
(*) Bu ayetler, küfür ve cehaletin amansız saldırısına uğrayan iki 
peygamberin mücadelesinin ve sonra da kavimlerinin yok edilmesinin 
özeti verilerek Mekkeli'ler ve yaşamakta olan inkarcı toplum ve milletler 
uyarıldı. 
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و Ve خَلْنَاَأد kabul ettikمه  onlarıِتنَامحِفي ر  rahmetimizeمِإنَّه  
Onlarاِلِحينالص ِمن  iyi kimselerdendi 

86) Ve onları rahmetimize kabul ettik. Onlar iyi 
kimselerdendi. 

و Veذَا النُّوِن  Zünnûn'u daِْإذ  zamanبذَه  geçip gittiğiاغَاِضبم  
Öfkeli bir haldeفَظَن  zannetmiştiنَقِْدر لَن َأن  asla 

sıkıştırmayacağımızıِهلَيع  bizim kendisiniَى فَناد Nihayet 
niyaz ettiِفي  içindeاِتالظُّلُم  karanlıklarلَا َأن  yokturِإلَه  ilahِإلَّا  

başkaََأنْت  Sendenانَكحبس  Seni tenzih ederimِإنِّي  Gerçekten 
benُكُنت  oldum diyeالظَّاِلِمين ِمن  zalimlerden 

87) Ve Zünnûn'u da. Öfkeli bir halde geçip gittiği zaman; 
bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. 
Nihayet karanlıklar içinde: "Senden başka hiçbir ilah 
yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden 
oldum!" diye niyaz etti. 

 نَجينَاهve   وBunun üzerine onun  لَهduasını kabul ettik فَاستَجبنَا
onu kurtardıkالْغَم ِمن  kederdenو  Veكَذَِلك  işte böyleنُنِْجي  
biz kurtarırızْؤِمِنينالْم  müminleri 

88) Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu 
kederden kurtardık. Ve işte biz müminleri böyle kurtarırız. 
(*)Zinnûn, Yûnus peygamberin lakabıdır. Balık tarafından yutulduğu için 
kendisine Zinnûn lakabı verildiği söylenir. Putlara tapan Nînevâ halkını 
tevhid dinine davet etmekle görevlendirilmiş olan Hz. Yûnus, halkı uzun 
süre dine davet etmesine rağmen kendisine çok az kimse iman etmişti. Bu 
durum karşısında ümidini yitiren Yûnus, kavmine kızmış, onların başına 
gelecek bir musibetten kendisini kurtarmak için gemiye binip şehirden 
uzaklaşmıştır. Bindiği gemi, yükünün fazla olması sebebiyle batmaya yüz 
tutunca geminin yükünü hafifletmek üzere çekilen kura neticesinde denize 
atılmış ve bir balık tarafından yutulmuştur. İşte Yûnus'un karanlıklar 
içinde yaptığı duadan maksat bu balığın karnında iken yaptığı duadır, 
Yüce Allah Yûnus'un duasını kabul ederek onu bu sıkıntıdan kurtarmış, 
balık onu hasta bir halde açık bir yere bırakmıştır; Yûnus iyileştikten sonra 
tekrar kavmine dönmüştür. Kendilerinden ümit keserek terkettiği kavmi 
ise, sonunda gerçeği görerek putperestliği bırakmışlar, tövbe edip Allah'ın 
birliği inancına döndükleri için azaptan kurtulmuşlardır. 

و Veاكَِريز  Zekeriyya'yı daِْإذ  Hani oىنَاد  şöyle niyaz etmişti 
هبر Rabbineبر  Rabbim ِنيلَا تَذَر Beni bırakmaادفَر  yalnızو  
Veََأنْت  senرخَي  en hayırlısısınاِرِثينالْو  vârislerin 

89) Ve Zekeriyya'yı da (an). Hani o, Rabbine şöyle niyaz 
etmişti: Rabbim! Beni yalnız bırakma! Ve sen, vârislerin en 
hayırlısısın. 

 verdik وهبنَا ve  وonun da  لَهBiz duasını kabul ettik فَاستَجبنَا
لَه onaىيحي  Yahya'yıنَالَحَأصو  elverişli kıldıkلَه  kendisi için 

هجوز eşini deمِإنَّه  Onlarكَانُوا  idiوناِرعسي  koşuşurlar ِفي 
  رغَباbize yalvarırlardı  ويدعونَنَاhayır işlerinde الْخَيراِت

korkarakو  ve ابهر umarakكَانُواو  idilerلَنَا  bize karşıخَاِشِعين  
derin saygı içinde 

90) Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik; 
eşini de kendisi için elverişli kıldık. Onlar, hayır işlerinde 
koşuşurlar idi, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; bize 
karşı derin saygı içinde idiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وِمن الشياِطِني من يغوصونَ لَه ويعملُونَ عمالً دونَ ذَِلك وكُنا 
 اِفِظنيح م(82)لَه رالض ِنىسى ماَن هبى رادِاذْ ن وباَيو 

 اِحِمنيالر محاَر تاَن(83)وفَكَش ا لَهنبجتفَاس  ا ِبِه ِمنا مفْن
ضر واَتيناه اَهلَه وِمثْلَهم معهم رحمةً ِمن ِعنِدنا وِذكْرى 

 اِبِدين(84)ِللْع ذَا الِْكفِْل كُلٌّ ِمنو ِريسِادِعيلَ ومِاسو 
 اِبِريناِلِح(85)الصالص ِمن مها ِانِتنمحِفى ر ماهلْنخاَدو  ني

 وذَا النوِن ِاذْ ذَهب مغاِضبا فَظَن اَنْ لَن نقِْدر علَيِه (86)
 ِمن تى كُنِان كانحبس تِاالَّ اَن اِت اَنْ الَ ِالَهى ِفى الظُّلُمادفَن

 ِج(87)الظَّاِلِمنينن كَذَِلكو مالْغ ِمن اهنيجنو ا لَهنبجتى  فَاس
 ِمِننيؤا (88)الْمدِنى فَرذَرالَ ت بر هبى رادا ِاذْ نكَِريزو 

 اِرِثنيالْو ريخ تاَنى (89)ويحي ا لَهنبهوو ا لَهنبجتفَاس 
واَصلَحنا لَه زوجه ِانهم كَانوا يساِرعونَ ِفى الْخيراِت 

ا رنونعديو اِشِعنيا خوا لَنكَانا وبهرا و(90)غَب 
و Veاِطيِنالشَّي ِمن  Şeytanlarنم  vardıونغُوصي  dalgıçlık eden 
لَه onun içinو  veلُونمعي  bilenlerلًامع  işlerوند  başka ذَِلك 

bundanو  Ve كُنَّا bizملَه  onlarıاِفِظينح  gözetim altında 
tutuyorduk 

82) Ve Şeytanlar onun için dalgıçlık eden ve bundan başka 
işler bilenler vardı. Ve biz onları gözetim altında 
tutuyorduk. 

و Veوبَأي  Eyyub'u daِْإذ  Haniىنَاد  niyaz etmiştiهبر  
Rabbineَأنِّي  Başımaِنيسم  geldiرالض  bu dertو  Veََأنْت  sen 

محَأر merhametlilerinاِحِمينالر  en merhametlisisin diye 
83) Ve Eyyub'u da hani Rabbine: "Başıma bu dert geldi. 
Ve sen, merhametlilerin en merhametlisisin" diye niyaz 
etmişti. 

  فَكَشَفْنَاonun  لَهBunun üzerine biz duasını kabul ettik فَاستَجبنَا
ne varsa giderdikا ِبِهم  kendisindeرض ِمن  dertو  ve نَاهآتَي 

verdik لَهَأه ona aile efradınıو  ve مِمثْلَه bir misliniمهعم  ayrıca 
bunlarla birlikteًةمحر  bir rahmetِعنِْدنَا ِمن  tarafımızdanو  ve 

 kulluk edenler için  ِللْعاِبِدينbir hatıra olmak üzere ِذكْرى
84) Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk 
edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul 
ettik; kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve 
ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha 
verdik. 

و Veاِعيَلمِإس  İsmail'iِريسِإدو  İdris'iو  ve ذَا الِْكفِْل Zülkifi de 
 sabreden kimselerdendi  ِمن الصاِبِرينHepsi de كُلٌّ

85) Ve İsmail'i, İdris'i ve Zülkifi de (yâdet). Hepsi de 
sabreden kimselerdendi. 
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 فَنفَخنا ِفيها ِمن روِحنا وجعلْناها وابنهآ والَِّتى اَحصنت فَرجها
 الَِمنيةً ِللْع(91)اَي كُمبا راَنةً واِحدةً واُم كُمتِذِه اُمِانَّ ه 

 وتقَطَّعوا اَمرهم بينهم كُلٌّ ِالَينا راِجعونَ (92)فَاعبدوِن 
لصاِلحاِت وهو مؤِمن فَالَ كُفْرانَ  فَمن يعملْ ِمن ا(93)

 وحرام علَى قَريٍة اَهلَكْناها اَنهم (94)ِلسعِيِه وِانا لَه كَاِتبونَ 
 حتى ِاذَا فُِتحت يأْجوج ومأْجوج وهم ِمن (95)الَ يرِجعونَ 

لْوعد الْحق فَِاذَا ِهى  واقْترب ا(96)كُلِّ حدٍب ينِسلُونَ 
اَبصار الَِّذين كَفَروا ياويلَنا قَد كُنا ِفى غَفْلٍَة ِمن هذَا  شاَِخصةٌ 

 ا ظَاِلِمنيلْ كُن(97)ب بصوِن اِهللا حد ونَ ِمندبعا تمو كُمِان 
الَِء اَِلهةً ما وردوها  لَو كَانَ هؤ(98)جهنم اَنتم لَها واِردونَ 

 لَهم ِفيها زِفري وهم ِفيها الَ يسمعونَ (99)وكُلٌّ ِفيها خاِلدونَ 
 ِانَّ الَِّذين سبقَت لَهم ِمنا الْحسنى اُولَِئك عنها مبعدونَ (100)
(101) 

97) Ve gerçek vaad yaklaştığı zaman, birden, inkâr 
edenlerin gözleri donakalır. "Yazıklar olsun bize! (derler), 
gerçekten biz, bu durumdan habersizmişiz; hatta biz zalim 
kimselermişiz." 

ِإنَّكُم Sizو  ve ام şeylerوندبتَع  taptığınızوِند ِمن  dışındaاللَِّه  
Allah'ınبصح  yakıtısınızنَّمهج  cehennemَأنْتُم  Sizالَه  oraya 
وناِردو gireceksiniz 

98) Siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler cehennem 
yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. 

لَو Eğerكَان  olsalardıُؤلَاِءه  onlarًةآِله  birer ilahودرا وم  
girmezlerdiاه  orayaٌّكُلو  Halbuki hepsiاِفيه  oradaونخَاِلد  

ebedî kalacaklardır 
99) Eğer onlar birer ilah olsalardı oraya girmezlerdi. 
Halbuki hepsi orada ebedî kalacaklardır. 

ملَه onlaraاِفيه  Oradaِفيرز  inim inim inlemek düşerو  Veمه  
onlarاِفيه  oradaونعمسلَا ي  duymazlar 

100) Orada onlara inim inim inlemek düşer. Ve onlar orada 
duymazlar. 

ِإن Kuşkusuzالَِّذين  olanlara gelinceْقَتبس  âkıbet takdir 
edilmişملَه  kendilerineِمنَّا  tarafımızdanنَىسالْح  güzelلَِئكُأو  

işte bunlarانْهع  oradan وندعبم uzak tutulurlar 
101) Kuşkusuz tarafımızdan kendilerine güzel âkıbet takdir 
edilmiş olanlara gelince, işte bunlar oradan uzak tutulurlar. 
(*)Yukarıdaki âyetler, kıyamet alâmetlerinden biri hatırlatıldı ve 
arkasından o günde diriltilip kaldırılacak inkârcı sapıkların gözlerinin nasıl 
belerip-şaşkınlık içinde kalacaklarına dikkatler çekildi. Sonra da imân ve 
irfansız kalan bir bedenin Cehennem'e yakıt olmaktan başka bir şeye 
yaramıyacağı ve başka bir değer taşımayacağı belirtilerek, o ilâhî emâneti 
ilim, imân ve ahlâk ile donatmamız ilham edildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veالَِّتي  olanıْنَتصَأح  korumuşاهجفَر  ırzını فَنَفَخْنَا Biz 
üfledikاِفيه  onaوِحنَار ِمن  ruhumuzdanالْنَاهعجو  onu kıldıkو  

ve انَهاب oğlunuًةآي  ibretالَِمينِللْع  cümle âlem için 
91) Ve ırzını (iffetle) korumuş olanı (Meryem'i de an.) Biz 
ona ruhumuzdan üfledik; onu ve oğlunu cümle âlem için 
bir ibret kıldık. 

ِإن Hakikatenِذِهه  buتُكُمُأم  sizin ümmetinizdirًةُأم  ümmet 
olarakًةاِحدو  bir tekو  Veَأنَا  ben deكُمبر  sizin Rabbinizim 
 Öyle ise bana kulluk edin فَاعبدوِني

92) Hakikaten bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. 
Ve ben de sizin Rabbinizim. Öyle ise bana kulluk edin. 

و Ve واتَقَطَّع bozdularمهرَأم  işlerinin birliğiniمنَهيب  kendi 
aralarındaٌّكُل  Halbuki hepsiنَاِإلَي  bizeار ونِجع döneceklerdir 

93) Ve kendi aralarında işlerinin birliğini bozdular. Halbuki 
hepsi bize döneceklerdir. 

نفَم Bu durumda her kimْلمعي  davranışlar yaparsa ِمن 
  فَلَا كُفْرانmümin olarak  مْؤِمنonun  وهوiyi الصاِلحاِت

görmezlikten gelmek olmazِيِهعِلس  çabasınıو  Zira ِإنَّا bizلَه  
onuونكَاِتب  yazmaktayız 

94) Bu durumda her kim mümin olarak iyi davranışlar 
yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira 
biz onu yazmaktayız. 

و Veامرح  artık imkânsızdırٍةيلَى قَرع  bir belde içinالَكْنَاهَأه  
helâk ettiğimizمَأنَّه  çünkü onlarونِجعرلَا ي  geri 

dönemeyeceklerdir 
95) Ve helâk ettiğimiz bir belde için artık (yeniden mâmur 
olmak) imkânsızdır; çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir. 

 ve  وYe'cûc  يْأجوجaçıldığı  فُِتحتzamanْ  ِإذَاNihayet حتَّى
وجْأجم Me'cûcو  ve مه onlarِّكُل ِمن  herٍبدح  tepedenنِسلُوني  

akın ettiği 
96) Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc açıldığı ve onlar her tepeden 
akın ettiği zaman. 
(*)Yaygın yoruma göre Ye'cûc ve Me'cûc'ün önünün açılması ve bunların 
her taraftan akın edip dünyada fesat çıkarmaları kıyamet 
alâmetlerindendir. Buna göre âyet Ye'cûc ve Me'cûc'ün soyunun veya 
onların karakterine sahip toplulukların kıyamete kadar devam edeceğini 
ifade eder. Bunlar zaman zaman fitne çıkarmakta ve dünyayı kana 
bulamaktadırlar. 

و Ve باقْتَر yaklaştrğıدعالْو  vaadُّقالْح  gerçekفَِإذَا  zamanِهي  
birdenٌةشَاِخص  donakalırارصَأب  gözleriواكَفَر الَِّذين  inkâr 

edenlerinلَنَاياوي  Yazıklar olsun bizeقَد  gerçektenكُنَّا  biz ِفي 
 biz  كُنَّاhatta  بْلbu durumdan  ِمن هذَاhabersizmişiz ٍةغَفْلَ

kimselermişizظَاِلِمين  zalim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cüz 17 – Sure 21                                              Enbiya Suresi                                                 Sayfa 329 



ِإن İşteذَاِفي ه  bundaلَاغًالَب  bir mesaj vardırٍمِلقَو  bir kavim 
içinاِبِدينع  kulluk eden 

106) İşte bunda, (bize) kulluk eden bir kavim için bir mesaj 
vardır. 

و Veلْنَاكسا َأرم  biz seni gönderdikِإلَّا  ancakًةمحر  rahmet 
olarakالَِمينِللْع  âlemlere 

107) Ve biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. 
(*)İnsana, insan olmanın hikmet ve anlamını öğreten, ona yaratanını 
tanıtan; insanla Allah arasındaki yolu işlek duruma getiren ve aradaki 
engelleri kaldıran; kalbe sağlam inanç, güven ve ümit aşılayan son 
peygamber Hz, Muhammed (a.s.) Efendimiz, elbette ki bütün milletlere 
rahmet olarak gönderilmiştir. 

  َأنَّماolduğu  ِإلَيBana vahyedildi  يوحىsadece  ِإنَّماDe ki قُْل
ancakِإ كُملَه sizin ilâhınızınِإلَه  ilah اِحدو bir tekْلفَه  mısınız? 

َأنْتُم Hâla siz olmayacakونِلمسم  müslüman 
108) De ki: Bana sadece, sizin ilâhınızın ancak bir tek ilah 
olduğu vahyedildi. Hâla siz müslüman olmayacak mısınız? 

فَِإن Eğerَّلا تَوو yüz çevirirlerseفَقُْل  de kiآذَنْتُكُم  açıkladım لَىع 
 yakın  َأقَِريبbilmiyorum  َأدِريartık  ِإنVe  وHepinize سواٍء

mıَأم  yoksaِعيدب  uzak mıام  şeyوندتُوع  size vaadolunan 
109) Eğer yüz çevirirlerse de ki: Hepinize açıkladım. Ve 
artık size vaadolunan şey yakın mı yoksa uzak mı, 
bilmiyorum. 

ِإنَّه Şüphesiz Oلَمعي  bilirرهالْج  açığını daِلالْقَو ِمن  sözünلَمعيو  
bilirونا تَكْتُمم  gizli tuttuklarınızı da 

110) Şüphesiz O, sözün açığını da bilir, gizli tuttuklarınızı 
da bilir. 

و Veِإن  içindir ِريَأد bilmiyorumلَّهلَع  o belki deٌِفتْنَة  
denemekلَكُم  siziو  ve تَاعم sizi faydalandırmakِإلَى  kadarِحيٍن  

bir zamana 
111) Ve bilmiyorum, belki de o, sizi denemek ve bir zamana 
kadar sizi faydalandırmak içindir. 
(*)Sûrenin ana konularından olan tevhid ve nübüvvet meseleleri, sûre 
sona ererken özet olarak tekrar ele alınmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber'in 
bilgilerinin tamamen vahye dayandığına dikkat çekilmekte ve konu 
hakkında getirilen delillerden sonra insanların artık iman etmelerinin 
gereğine işaret edilmektedir. Hz, Peygamber Allah'ın dinini ayırım 
gözetmeksizin ulaşabildiği herkese tebliğ ettiği gibi ümmetine de bu 
görevi sürdürmelerini emretmiştir. İnkarcılara yapılan uyanlar, yani 
kıyametin kopması veya gelecekte müslümanlann inkarcılara galip gelmesi 
olayı gayb haberlerinden olduğu için yakın mı uzak mı olduğunu Allah 
bildirmedikçe peygamberin dahi bilemeyeceği ifade buyurulmuştur. 

  وربنَاHak ile  ِبالْحقhükmünü verِّ  احكُمRabbim  ربdedi قَاَل
Bizim Rabbimizانمحالر  Rahmân'dırانتَعسالْم  yardımı 

umulandırلَىع  karşıا تَِصفُونم  Sizin anlattıklarınıza 
112) Rabbim! Hak ile hükmünü ver. Bizim Rabbimiz 
Rahmân'dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır, 
dedi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهتا اشِفى م مها وهِسيسونَ حعمسالَ ي  مهفُسونَ  اَناِلدخ
(102) مهنزحالَ ي   عالْ الْفَز ملَقَّيهتتو رذَا اْالَكْبلَِئكَةُ هم

 يوم نطِْوى السماَء كَطَى (103)يومكُم الَِّذى كُنتم توعدونَ 
السِجلِّ ِللْكُتِب كَما بدأْنآ اَولَ خلٍْق نِعيده وعدا علَينا ِانا كُنا 

 ِد ال(104)فَاِعِلنيعب وِر ِمنبا ِفى الزنبكَت لَقَدذِّكِْر اَنَّ  و
 ِانَّ ِفى هذَا لَبالَغًا (105)اْالَرض يِرثُها ِعباِدى الصاِلحونَ 

 اِبِدينٍم ع(106)ِلقَو الَِمنيةً ِللْعمحِاالَّ ر اكلْنسا اَرم(107) و 
اِحدو ِالَه كُمآ ِالَهماَن ى ِالَىوحا يمقُلْ ِان م متلْ اَنونَ  فَهِلمس

(108) ِرى اَقَِريبِانْ اَداٍء وولَى سع كُمتا فَقُلْ اَذَنلَّووفَِانْ ت 
 ِانه يعلَم الْجهر ِمن الْقَوِل ويعلَم (109)اَم بِعيد ما توعدونَ 

لَى ِحٍني  وِانْ اَدِرى لَعلَّه ِفتنةٌ لَكُم ومتاع ِا(110)ما تكْتمونَ 
 قَالَ رب احكُم ِبالْحق وربنا الرحمن الْمستعانُ علَى (111)

 (112)ما تِصفُونَ 
ونعمسلَا ي Bunlar duymazlarاهِسيسح  onun uğultusunuو  ve 

مه onlarِفي  içindeْتا اشْتَهم  gönüllerinin dilediğiمهَأنفُس  
nimetlerونخَاِلد  ebedî kalırlar 

102) Bunlar onun uğultusunu duymazlar; ve onlar 
gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedî kalırlar. 

منُهزحلَا ي onları tasalandırmazعالْفَز  dehşet dahiرالَْأكْب  En 
büyükو  Veمتَتَلَقَّاه  kendilerini şöyle karşılarُلَاِئكَةالْم  Melekler 

 vaad  تُوعدونolan  الَِّذي كُنتُمsize gününüzdür  يومكُمİşte bu هذَا
edilmiş  

103) En büyük dehşet dahi onları tasalandırmaz. Ve 
Melekler kendilerini şöyle karşılar: İşte bu size vaad 
edilmiş olan gününüzdür. 

موي O gün kiنَطِْوي  toplayıp dürerizاءمالس  göğüكَطَي  dürer 
gibiِِّجلالس  tomarınıِللْكُتُِب  yazılı kâğıtlarınاكَم  Tıpkı gibiْأنَادب  

ilk başladığımızَل خَلٍْقَأو  yaratmayaهنُِعيد  onu tekrar o hale 
getiririzو  Veادع  bir vaad olduنَالَيع  üzerimize aldığımızِإنَّا  

Kuşkusuz كُنَّا bizفَاِعِلين  yaparız 
104) O gün ki, yazılı kâğıtların tomarını dürer gibi göğü 
toplayıp düreriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu 
tekrar o hale getiririz. Ve üzerimize aldığımız bir vaad oldu. 
Kuşkusuz biz, yaparız. 

لَقَدو Andolsunنَاكَتَب  yazmıştıkوِربِفي الز  Zebur'da daِدعب ِمن  
sonraالذِّكِْر  Zikir'denَأن  Kuşkusuzضالَْأر  yeryüzüneاِرثُهي  

vâris olacaktır diyeاِديِعب  kullarımوناِلحالص  iyi 
105) Andolsun Zikir'den sonra Zebur'da da: "Kuşkusuz 
yeryüzüne iyi kullarım vâris olacaktır" diye yazmıştık. 
Zebur, sözlükte: Kalınca geniş muhtevalı kitaba denilir. Çoğulu “zu-bur” 
gelir. Bu, Davud'a (a.s.) indirilen ve daha çok ilâhîleri-içeren kitabın özel 
ismidir. Tamamı 150 fasıldan veya baptan oluşmaktadır. “Kötülerin 
öğüdü ile yürümeyen kimsenin mutlu olduğunu” belirterek başlar ve 
“Rabbe hamd edin” sözüyle biter. 
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 )22(سورة احلج 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 ِظيمٌء عىِة شاعلَةَ السلْزِانَّ ز كُمبقُوا رات اسا النهآاَي(1)ي موي 
ترونها تذْهلُ كُلُّ مرِضعٍة عما اَرضعت وتضع كُلُّ ذَاِت حمٍل 

ى وكَارس اسى النرتا ولَهمح ذَابع لَِكنى وكَارِبس ما هم
 ِديد(2)اِهللا ش ِبعتيِر ِعلٍْم وياِدلُ ِفى اِهللا ِبغجي ناِس مالن ِمنو 

 كُِتب علَيِه اَنه من توالَّه فَاَنه يِضلُّه (3)كُلَّ شيطَاٍن مِريٍد 
آاَيها الناس ِانْ كُنتم ِفى ريٍب  ي(4)ويهِديِه ِالَى عذَاِب السِعِري 

 لَقٍَة ثُمع ِمن طْفٍَة ثُمن ِمن اٍب ثُمرت ِمن اكُملَقْنا خِث فَِانعالْب ِمن
ِمن مضغٍة مخلَّقٍَة وغَيِر مخلَّقٍَة ِلنبين لَكُم ونِقر ِفى اْالَرحاِم ما 

اُء ِالَى اَجشن كُمدوا اَشلُغبِلت ِطفْالً ثُم كُمِرجخن ى ثُممسٍل م
 لَمعالَ يِر ِلكَيمذَِل الْعِالَى اَر دري نم كُمِمنفَّى ووتي نم كُمِمنو
َء ِمن بعِد ِعلٍْم شيئًا وترى اْالَرض هاِمدةً فَِاذَا اَنزلْنا علَيها الْما

 (5)اهتزت وربت واَنبتت ِمن كُلِّ زوٍج بِهيٍج 
 şüphede  ِفي ريٍبiseniz  كُنْتُمEğer  ِإنinsanlar  النَّاسEy ياَأيها

 biz sizi  خَلَقْنَاكُمşunu bilin ki  فَِإنَّاyeniden dirilmekten ِمن الْبعِث
yarattık kiاٍبتُر ِمن  topraktanثُم  sonraنُطْفٍَة ِمن  nutfedenثُم  

sonraلَقٍَةع ِمن  alakadanثُم  sonraغٍَةضم ِمن  et parçasından 
  لَكُمgösterelim  ِلنُبينuzuvları  مخَلَّقٍَةbelirsiz  وغَيِرcanlı مخَلَّقٍَة
sizeو  Ve نُِقر bekletirizاِمحِفي الَْأر  rahimlerdeا نَشَاءم  

dilediğimiziِإلَى  kadarٍلَأج  bir süreyeىمسم  belirlenmişثُم  
sonraكُمنُخِْرج  sizi dışarı çıkarırızِطفْلًا  bir bebek olarakثُم  
Sonraلُغُواِلتَب  ulaşmanız içinكُمَأشُد  güçlü çağınızaِمنْكُمو  

İçinizdenنم  kimiتَوفَّى ي vefat ederو  yine ِمنْكُم içinizdenنم  
kimi deدري  götürülürِإلَى  kadarذَِلَأر  en verimsiz çağına 

 olduktan ِمن بعِد bilmez  يعلَمta ki hale gelsin  ِلكَيلَاömrün الْعمِر
sonraِعلٍْم  bilen bir kimseًئاشَي  bir şey ىتَرو Sen görürsün 
ضالَْأر yeryüzünü deًةاِمده  kupkuruفَِإذَا  zamanلْنَاَأنز  Biz 

indirdiğimizاهلَيع  o üzerineاءالْم  suْتتَزاه  kıpırdanırْتبرو  
kabarırو  ve ْتَتَأنْب bitkiler verirِّكُل ِمن  herٍجوز  çeşittenِهيٍجب  
iç açıcı 

5) Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, 
şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra 
alakadan, sonra uzuvları (önce) belirsiz, canlı et 
parçasından yarattık ki size gösterelim. Ve dilediğimizi, 
belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi 
bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza 
ulaşmanız için. İçinizden kimi vefat eder; yine içinizden 
kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür; ta ki 
bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. 
Sen, yeryüzünü de kupkuru görürsün; Biz, üzerine su 
indirdiğimiz zaman o, kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten iç 
açıcı bitkiler verir. 

  
 
 
 
 
 

22 HACC SURESİ  
Kur'an-ı Kerîm'in 22. suresi. 78 ayet, 1291 kelime, 50205 
harften meydana gelir. Fâsılası hemze, cim, dal, ra, ze, zı, 
kaf, lam ve nun harfleridir. İçerisinde hacdan ve onun bazı 
hükümlerinden söz edildiği için "hacc" suresi adını 
almıştır. Ayetlerinin bir kısmı Mekkî, diğer bir kısmı da 
Medenîdir. Surede kıyamet'in dehşeti; insanın ilk 
yaratılışında ve tabiatın her yıl canlanışında olduğu gibi 
ölülerin de tekrar diriltileceği; tek Allah'a inanmak 
gerektiği; inkârcıların ise azaba uğrayacakları bildirilmekte; 
ayrıca, haccın hükümlerinden, Kâbe'den, Allah'ın verdiği 
rızıklardan, inkârcı toplumların acı akıbetlerinden, cihada 
izin verilmesinden, Allah yolunda gidenlerin 
mükafatlarından, Allah'ın yüce kudretinden ve insanın 
acizliğinden bahsedilmektedir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

اَأيايه Ey النَّاس insanlarاتَّقُوا  sakınınكُمبر  Rabbinizdenِإن  
Çünküَلَةلْزز  depremiِةاعالس  kıyamet vaktininءشَي  bir 
şeydirِظيمع  büyük  

1) Ey insanlar! Rabbinizden sakının! Çünkü kıyamet 
vaktinin depremi büyük bir şeydir. 

موي günا تَرنَهو Onu gördüğünüzُلتَذْه  unuturُّكُل  herٍةِضعرم  
emzirdiği çocuğuْتعضا َأرمع  emzikli kadınعتَضو  düşürür 

  وتَرىgebe kadın  حملَهاgebe kaldığı  حمٍلçocuğu  ذَاِتher كُلُّ
görürsünالنَّاس  İnsanları daىكَارس  sarhoş bir halde و Ve  ام

مه onlarىكَارِبس  sarhoş değillerdirلَِكنو  fakatذَابع  azabıاللَِّه  
Allah'ınشَِديد  çok dehşetlidir 

2) Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiği 
çocuğu unutur, her gebe kadın gebe kaldığı çocuğu 
düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Ve onlar 
sarhoş değillerdir; fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. 
1. ve 2. ayetlerin nüzul sebebi: Bu iki ayet Benî Mustalık Gazvesi'nde 
geceleyin nazil olmuş, peygamberimiz (a.s.) de bu ayetleri ashabına 
okumuştu. Resulullah (a.s.) bu geceden başka bir gecede bu kadar çok 
ağlar halde görülmemişti. İnsanlar ise ya ağlıyorlar ya da oturmuş 
düşünceli ve mahzun bir halde idiler.397 

و Ve النَّاِس ِمن insanlardanنم  kimseler vardırاِدُلجي  
tartışmaya girenِفي  hakkındaاللَِّه  Allahِرِبغَي  olmaksızınِعلٍْم  

bilgisiو  ve تَِّبعي uyan birtakımَّكُل  herطَاٍنشَي  şeytanaِريٍدم  
inatçı 

3) Ve insanlardan, bilgisi olmaksızın Allah hakkında 
tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan birtakım 
kimseler vardır. 

كُِتب şöyle yazılmıştırِهلَيع  hakkındaَأنَّه  Onunنم  Kimلَّاهتَو  
onu yoldaş edinirseفََأنَّه  bilsin kiِضلُّهي  kendisini saptıracakو  

ve ِديِههي sürükleyecektirذَاِبِإلَى ع  azabınaِعيِرالس  alevli 
4) Onun (şeytan) hakkında şöyle yazılmıştır: Kim onu 
yoldaş edinirse bilsin ki (şeytan) kendisini saptıracak ve 
alevli azabına sürükleyecektir. 
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10) İşte bu, önceden yapıp elleriyle ettiklerin yüzündendir. 
Ve elbette Allah kullarına haksızlık edici değildir. 

و Veال نَّاِس ِمن insanlardanنم  kimiدبعي  kulluk ederاللَّه  
Allah'aلَىع  üzerineٍفرح  bir harfهابَأص فَِإن  Şöyle ki 

dokunursaرخَي  bir iyilikَأناطْم  buna pek memnun olurِبِه  
Kendisineو  veِإن  bir deتْهابَأص  musibete ٌِفتْنَة uğrarsaَانق لَب 

değişirِهِهجلَى وع çehresiخَِسر  kaybetmiştirانْيالد  dünyasını da 
  الْخُسرانta kendisidir  هوİşte bu  ذَِلكahiretini de والْآِخرةَ

ziyanınِبينالْم  apaçık 
11) Ve insanlardan kimi Allah'a bir harf üzerine kulluk eder. 
Şöyle ki: Kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun 
olur, ve bir de musibete uğrarsa çehresi değişir. dünyasını 
da, ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu, apaçık ziyanın ta 
kendisidir. 
Buharî, İbni Abbas'tan (r.a.) naklediyor: Adam Medine'ye geliyor, 
müslüman oluyordu. Bundan sonra hanımı erkek evlât dünyaya getirir, 
atının da yavrusu olursa: "Bu güzel bir dindir." diyordu. Hanımı erkek 
evlât dünyaya getirmez, atının yavrusu olmazsa: "Bu kötü bir dindir." di-
yordu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak "İnsanlardan bir kısmı da Allah 'a bir 
uçurum kenarında ibadet eder." ayetini indirdi.354 

  لَا يضرهşeylere  ماAllah'ı  اللَِّهbırakıp  ِمن دوِنyalvarır يدعوا
kendisine ne de zararı dokunacak olan هنْفَعا لَا يمو  ne 

faydasıذَِلك  Buوه  ta kendisidirلَاُلالض  sapıklığınِعيدالْب  uzak 
olan 

12) Allah'ı bırakıp, kendisine ne faydası, ne de zararı 
dokunacak olan şeylere yalvarır. Bu, uzak olan sapıklığın ta 
kendisidir. 

 ِمنyakın olan   َأقْربZararı  ضرهbir varlığa  لَمنyalvarır يدعوا
  ولَِبْئسbir dosttur  الْمولَىNe kötü  لَِبْئسfaydasından daha نَفِْعِه

ne kötüِشيرالْع  bir yardımcı 
13) Zararı faydasından daha (akla) yakın olan bir varlığa 
yalvarır. Ne kötü bir yardımcı, ne kötü bir dosttur. 

ِإن Kuşkusuzاللَّه  Allahِخُلدي  kabul ederالَِّذين  bulunan 
kimseleriنُواآم  iman edipِملُواعو  davranışlardaاِتاِلحالص  iyi 

  الَْأنْهارzemininden  ِمن تَحِتهاakan  تَجِريcennetlere جنَّاٍت
ırmaklarِإن  Şüphesizاللَّه  Allahُلفْعي  yaparام  şeyiِريدي  dilediği 

14)Kuşkusuz Allah, iman edip iyi davranışlarda bulunan 
kimseleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. 
Şüphesiz Allah dilediği şeyi yapar. 

نم Her kimكَان  iseظُني  zannetmekteهرنصي لَن َأن  ona asla 
yardım etmeyeceğiniاللَّه  Allah'ınانْيِفي الد  dünyaو  ve ِةالْآِخر 

ahiretteددمفَلْي  artık uzatsınٍببِبس  sebepاِءمِإلَى الس  semayaثُم  
sonra daقْطَعِلي  kessinنظُرفَلْي  Şimdi bu kimse baksınْله  mi? 

نذِْهبي Acaba gerçekten engelleyecekهدكَي  hilesiام  şeyiُِغيظي  
öfke duyduğu 

15) Her kim, Allah'ın, dünya ve ahirette ona asla yardım 
etmeyeceğini zannetmekte ise, artık semaya  sebep (bir ip) 
uzatsın; sonra da kessin. Şimdi bu kimse baksın. Acaba, 
hilesi, öfke duyduğu şeyi gerçekten engelleyecek mi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذَِلك ِباَنَّ اَهللا هو الْحق واَنه يحِىي الْموتى واَنه علَى كُلِّ شىٍء 
 (6)قَِديرباَنَّ اَهللا يا وِفيه بيةٌ الَ رةَ اَِتياعاَنَّ السِفى  و نثُ مع

 وِمن الناَِس من يجاِدلُ ِفى اِهللا ِبغيِر ِعلٍْم والَ (7)الْقُبوِر 
 ثَاِنى ِعطِْفِه ِليِضلَّ عن سِبيِل اِهللا لَه (8)هدى والَ ِكتاٍب مِنٍري 

  ذَِلك(9)ِفى الدنيا ِخزى ونِذيقُه يوم الِْقيمِة عذَاب الْحِريِق 
 وِمن الناِس (10)ِبما قَدمت يداك واَنَّ اَهللا لَيس ِبظَالٍَّم ِللْعِبيِد 

 هتابِانْ اَصاَنَّ ِبِه وِاطْم ريخ هابٍف فَِانْ اَصرلَى حاَهللا ع دبعي نم
ةَ ذَِلكاْالَِخرا وينالد ِسرِهِه خجلَى وع قَلَبةٌ ِاننِفت وه 

 ِبنيانُ الْمرسا الَ (11)الْخمو هرضا الَ يوِن اِهللا مد وا ِمنعدي 
 ِعيدالَلُ الْبالض وه ذَِلك هفَعن(12)ي باَقْر هرض نوا لَمعدي 

 ِشريالْع لَِبئْسلَى ووالْم فِْعِه لَِبئْسن ِخلُ (13)ِمندِانَّ اَهللا ي 
لَِّذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت جناٍت تجِرى ِمن تحِتها ا

 ِريدا يلُ مفْعِانَّ اَهللا ي اره(14)اْالَن هرصني اَنْ لَن ظُنكَانَ ي نم 
قْطَعِلي اِء ثُممٍب ِالَى السبِبس ددمِة فَلْياْالَِخرا ويناُهللا ِفى الد 

 (15)فَلْينظُر هلْ يذِْهبن كَيده ما يِغيظُ 
ذَِلك Çünküِبَأن  taاللَّه  Allahوه  kendisidirُّقالْح  hakkınو  Ve 
َأنَّه çünkü Oِيحي  diriltirتَىوالْم  ölüleriو  Veَأنَّه  yine Oلَىع  

hakkıylaِّكُل  herٍءشَي  şeyeقَِدير  kadirdir 
6) Çünkü Allah hakkın ta kendisidir; Ve çünkü O, ölüleri 
diriltir; Ve yine O, her şeye hakkıyla kadirdir. 

و Ve َأن kuşkusuzَةاعالس  kıyamet vakti deٌةآِتي  gelecektirلَا  
yokturبير  şüpheاِفيه  bundaو  Veَأن  kuşkusuzاللَّه  Allah 

عبثُي kaldıracaktırنم  kimseleriوِرِفي الْقُب  kabirlerdeki 
7) Ve kuşkusuz kıyamet vakti de gelecektir; bunda şüphe 
yoktur. Ve kuşkusuz Allah kabirlerdeki kimseleri 
kaldıracaktır. 

و Ve النَّاِس ِمن insanlardanنم  bazısıاِدُلجي  tartışırِفي  
hakkında اللَِّه Allahِرِبغَي  dayanmaksızınِعلٍْم  bir bilgisi لَاو 

 aydınlatıcı مِنيٍرbir kitaba لَا ِكتَاٍب ve وbir rehberi هدى
8) Ve insanlardan bazısı, bir bilgisi, bir rehberi ve  
aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın, Allah hakkında 
tartışır. 

ثَاِني yanını eğip bükerekِعطِْفِه  O’nun hakında tartışmaya 
kalkarَِّضلِلي  saptırmak içinِبيِلس نع  yolundanاللَِّه  Allahلَه  

Onun içinانْيِفي الد  dünyadaيِخز  bir rezillik vardırنُِذيقُهو  
ona tattıracağızموي  gününde iseِةامالِْقي  kıyametَذع اب azabı 

 yakıcı الْحِريِق
9) Allah yolundan saptırmak için yanını eğip bükerek, 
O’nun hakında tartışmaya kalkar. Onun için dünyada bir 
rezillik vardır; kıyamet gününde ise ona yakıcı azabı 
tattıracağız. 

ذَِلك İşte buاِبم  yüzündendirْتمقَد  öncedenاكدي  elleriyle 
ettiklerinو  Veَأن  elbetteاللَّه  Allahسلَي  değildirِبظَلَّاٍم  

haksızlık ediciِبيِدِللْع  kullarına 
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لْنزاَن كَذَِلكو ِريدي نِدى مهاَنَّ اَهللا ياٍت ونياٍت باَي ِانَّ (16)اه 
 وسجالْمى وارصالنو اِبِئنيالصوا واده الَِّذينوا وناَم الَِّذين
والَِّذين اَشركُوا ِانَّ اَهللا يفِْصلُ بينهم يوم الِْقيمِة ِانَّ اَهللا علَى 

 لَه من ِفى يسجد اَلَم تر اَنَّ اَهللا (17)شِهيد كُلِّ شىٍء 
السمواِت ومن ِفى اْالَرِض والشمس والْقَمر والنجوم والِْجبالُ 
 ذَابِه الْعلَيع قح كَِثرياِس والن ِمن كَِثريو ابوالدو رجالشو

 (18)لَه ِمن مكِْرٍم ِانَّ اَهللا يفْعلُ ما يشاُء ومن يِهِن اُهللا فَما 
 ملَه توا قُطِّعكَفَر فَالَِّذين ِهمبوا ِفى رمصتاِن اخمصذَاِن خه

 ِميمالْح ِسِهمؤِق رفَو ِمن بصاٍر ين ِمن ابِبِه (19)ِثي رهصي 
 لُودالْجو طُوِنِهما ِفى بِديٍد (20)مح ِمن قَاِمعم ملَه(21) و 

كُلَّما اَرادوا اَنْ يخرجوا ِمنها ِمن غَم اُِعيدوا ِفيها وذُوقُوا 
 ِانَّ اَهللا يدِخلُ الَِّذين اَمنوا وعِملُوا (22)عذَاب الْحِريِق 

حي ارها اْالَنِتهحت ِرى ِمنجاٍت تناِت جاِلحالص ا ِمننَ ِفيهلَّو
 ِريرا حِفيه مهاسِلبا ولُؤلُؤٍب وذَه ِمن اِور(23)اَس 

  ِمنْهاçıkmak  َأن يخْرجواistediklerinde َأرادوا Ne zaman ki كُلَّما
oradan غَـم ِمن  Izdıraptan dolayı واُأِعيـد  geri döndürülürler 

 bu yakıcı  الْحِريِقazabı  عذَابTadın وا ذُوقveُ  وoraya ِفيها
22) Ne zaman ki ızdıraptan dolayı oradan her çıkmak 
istediklerinde, oraya geri döndürülürler ve: "Tadın bu 
yakıcı azabı" (denilir). 

ِإن Muhakkak kiاللَّه  Allahِخُلدي  kabul ederالَِّذين  bulunanları 
  جنَّـاتٍ iyi  الصـاِلحاتِ davranışlarda  وعِملُـوا iman edip اآمنُو

cennetlereِريتَج  akanاِتهتَح ِمن  zemininden ـارالَْأنْه  ırmaklar 
نلَّوحي Bunlar bezenirlerاِفيه  oradaاِورَأس ِمن  bileziklerle  ِمـن 
 Orada  ِفيهاgiyecekleri ise اسهم وِلبincilerle لُْؤلًُؤا ve  وaltın ذَهٍب
ِريرح ipektir 

23) Muhakkak ki Allah, iman edip iyi davranışlarda 
bulunanları, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul 
eder. Bunlar orada altın bileziklerle ve incilerle bezenirler. 
Orada giyecekleri ise ipektir. 
(*)Kur'an'ın birçok âyetinde olduğu gibi burada da, evrendeki zorunlu 
itaat yasaları uyarınca Allah'a boyun eğen varlıklara dikkat çekilmekte, 
insanların ise sınav ortamının icabı olarak hür iradeleriyle baş başa 
bırakılmaları neticesinde topyekün bir teslimiyet ve itaat içinde 
olmadıkları, dolayısıyla birçok insan Allah'a itaat edip kurtuluşa ererken 
nicelerinin de azabı hak etmiş olacağı uyarısı yapılmaktadır. Âyetlerde yer 
alan tasvirlerde açıkça görüldüğü üzere, dünyadakinden başka bir hayat 
tanımayıp inkarcılıkta direnen ve rableri hakkında çekişme içine girenlerin 
Öteki dünyadaki akıbetleri pek acı olacaktır. İman edip Allah'ın 
hoşnutluğuna uygun davranışlarda bulunanların mükâfatı ise dünyada en 
cazip görünen nimetlere eriştirilmekten ibaret değildir. Çünkü onlar her 
türlü övgüye lâyık olan Allah katında en itibarlı mevkiye, Allah'ın yoluna 
iletilmiş ve sözlerin en güzeline yöneltilmişlerdir ki bu da mutlulukların en 
büyüğüdür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veكَذَِلك  işte böylece لْنَـاهَأنز  biz o indirdik ٍـاتآي  âyetler 
halindeنَاٍتيب  açık seçikَأنو  Gerçek şu ki اللَّـه  Allah ـِديهي  

doğru yola sevk ederنم  kimseyiِريدي  dilediği 
16) Ve işte böylece biz o (Kur'an'ı) açık seçik âyetler 
halinde indirdik. Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi doğru 
yola sevk eder. 

ِإن Kuşkusuzالَِّذين  olanlarنُواآم  mümin اولَِّذين olanlar واـاده  
yahudiاِبِئينالصو  sâbiîlerىارالنَّصو  hıristiyanlarو  ve وسجالْم 

mecûsîlerو  ve  الَّـِذين olanlara gelince كُواَأشْـر  müşrikِإن  
muhakkak kiاللَّه  Allahفِْصُلي  ayrı ayrı hükmünü verirمنَهيب  

bunlar arasındaي مو gününde ِـةامالِْقي  kıyametِإن  Kuşkusuz 
اللَّه Allahِّلَى كُلع  herٍءشَي  şeyeشَِهيد  şahittir 

17) Kuşkusuz mümin olanlar, Yahudi olanlar, Sâbiîler, 
Hıristiyanlar, mecûsîler ve müşrik olanlara gelince, 
muhakkak ki Allah, bunlar arasında kıyamet gününde ayrı 
ayrı hükmünü verir. Kuşkusuz Allah her şeye şahittir. 

َألَم misinىتَر  Görmezَأن  kuşkusuzاللَّه  Allah'a دـجسي  secde 
ediyorلَه  O’naنم  olanlar ِاتاوـمِفي الس  göklerdeو  ve  ـنم 
olanlarِضِفي الَْأر  yerde سالشَّـمو  güneş  ـرالْقَمو ay ـومالنُّجو  

yıldızlarاُلالِْجبو  dağlarرالشَّجو  ağaçlarابوالدو  hayvanlarو  ve 
كَِثير birçoğuالنَّاِس ِمن  insanlarınكَِثيرو  birçoğunun َّـقح  hak 

olmuşturِهلَيع  üzerine deذَابالْع  azap ـنمو  kimi ِهـني  hakir 
kılarsaاللَّه  Allahافَم  bir kimse yokturلَه  artık onu ٍكْـِرمم ِمن  

değerli kılacakِإن  Şüphesizاللَّه  Allahُلفْعي  yapar  شَـاءـا يم  
dilediğini 

18) Görmez misin kuşkusuz, göklerde olanlar ve yerde 
olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve 
insanların birçoğu O’na, Allah'a secde ediyor; birçoğunun 
üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hakir kılarsa, 
artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz Allah 
dilediğini yapar. 

  ِفـي çekişen  اخْتَصـموا iki hasımdır  خَصماِنŞu iki grup هذَاِن
hakkındaِهمبر  Rableriفَالَِّذين  Şimdi edenler için واكَفَـر  inkâr 

  يصـبateşten   ِمـن نَـارٍ  bir elbise  لَهم ِثيابbiçilmiştir قُطِّعتْ
dökülecektirِقفَو ِمن  üstünden وِسـِهمءر  Onların başlarının 

ِميمالْح kaynar su 
19) Şu iki grup, Rableri hakkında çekişen iki hasımdır: 
Şimdi, inkâr edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. 
Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir! 

 رـهصي eritilecektir ِِبـه  Bununla  ـا ِفـيم  içindeki طُـوِنِهمب  
karınlarınınو  ve لُودالْج derileri 

20) Bununla, karınlarının içindeki (organlar) ve derileri 
eritilecektir. 

و Ve ملَه bir de onlar için قَـاِمعم  kamçılar vardır  ٍِديـدح ِمـن  
demir 

21) Ve bir de onlar için demir kamçılar vardır. 
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و Ve َأذِّن ilân et ِِفي النَّـاس  insanlar جِبـالْح  haccı ـْأتُوي ك sana 
gelsinlerالًاِرج  Gerek yayaلَىعو  üstünde ِّكُـل  gelen ٍـاِمرض  
develer ْأِتيني yorgun düşmüşِّكُل ِمن  gerekse  فَـج yollardan 

gelenِميٍقع  uzak 
27) “Ve insanlara haccı ilân et! Gerek yaya, gerekse uzak 
yollardan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana 
gelsinler.” 
İbn Cerîr'in Mücâhid'den rivayetinde o şöyle anlatıyor: Cahiliye halkı 
hacca giderken binitlerine binmez ve sadece yaya olarak gelirlerdi. Allah 
Tealâ: "Gerek yaya, gerek arık binekler üzerinde çok uzak vadilerden ve 
yollardan sana gelsinler." âyet-i kerimesini indirerek hacc yolculuğu için 
azık edinmelerini emredip hacc yolculuğunda binitlerine  binerek 
yolculuğa ruhsat verdi.355 

 Kendileri  لَهمbirtakım yararlara  منَاِفعşahid olsunlar ِليشْهدوا
içinو  ve واذْكُري ansınlar  ـماس adını ِاللَّـه  Allah’ın  ٍـامِفـي َأي  

günlerdeاٍتلُومعم  belliلَىع  üzerineمقَهزا رم  kendilerine rızık 
olarakِةِهيمب ِمن  dört ayaklıاِمالَْأنْع  hayvanlar فَكُلُـوا  Artık yiyin 
  الْفَِقيرzorluk çeken  الْباِئسdoyurun َأطِْعموا ve  وbunlardan ِمنْها

yoksulu da 
28) Kendileri için birtakım yararlara şahid olsunlar ve 
kendilerine rızık olarak verdiği dört ayaklı hayvanlar 
üzerine belli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık 
bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun.  

ثُم Sonraواقْضِلي  gidersinler متَفَـثَه  kirlerini وفُـوالْيو  yerlerine 
getirsinlerمهنُذُور  adaklarınıو  ve فُواطَّولْي tavaf etsinlerِتيِبالْب  

Beyt-iِتيِقالْع  Atik’i 
29) Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerlerine 
getirsinler ve Beyt-i Atik’i tavaf etsinler. 

ذَِلك Durum böyleو  Ve ـنم  her kim ظِّـمعي  saygı gösterirse 
 daha  خَيـرbu   فَهـوAllah'ın   اللَِّهemir ve yasaklarına حرماِت

hayırlıdırلَه  kendisi içinِعنْد  katındaِهبر  Rabbininُْأِحلَّتو  لَكُم 
Size helâl kılındıالَْأ امنْع kalan hayvanlarıِإلَّا  dışında kalan  ـام 

  الـرجسO halde sakının   فَاجتَِنبواsize  علَيكُمokunanların يتْلَى
pisliktenثَاِنالَْأو ِمن  putlardan ـواتَِنباجو  sakının َلقَـو  sözden 

 yalan الزوِر
30) Durum böyle. Ve her kim, Allah'ın emir ve yasaklarına 
saygı gösterirse, bu, Rabbinin katında kendisi için daha 
hayırlıdır. Size okunanların dışında kalan hayvanlar helâl 
kılındı. O halde, pislikten, putlardan sakının; yalan sözden 
sakının. 
(*)Allah'ın dünya ve âhiretimize; ruh ve bedenimize zararlı olan şeyleri 
haram kılması, şüphesiz ki bize olan rahmetinin gereğidir. O'nun 
yasaklarına uymak elbette bizim için mutlak anlamda hayırlıdır. Özellikle 
Mekke'de hac ve umre ibâdetinde yasaklanan hususlardan kaçınmak, 
samimi bir saygının ve ta'zîmin, sağlam bir imânın belirtisidir. Hac 
ibâdetini yerine getirirken dikkat edilecek birçok hususlar söz konusudur. 
İhramh bulunduğumuz sürece yasaklanan bazı şeyler olmakla beraber, 
ihramdan çıktıktan sonra yine riâyet edeceğimiz birtakım yasaklar vardır. 
Bunların geniş açıklaması fıkıh kitaplarında yapılmıştır. Hacmimiz müsait 
olmadığından buraya almadık. Unutmamak gerekir ki, ilâhî yasaklar ve 
tahrîmler nisbî ve izafîdir, yani bizimle ilgili hükümlerdir; yoksa Allah'a 
göre helâl ve haram söz konusu değildir; o mutlak ganîdir. Yarattığı eşyayı 
kendisi için değil, insan için var kılmıştır. Yasaklar hem kulun imân 
derecesinin tesbitine, hem de sabrının ölçüsüne yarayan şeylerdir. Aynı 
zamanda denge ve düzenin korunmasında birtakım yararları da söz 
konusudur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وهدوا ِالَى ِصراِط الْحِميِد  وهدوا ِالَى الطَّيِب ِمن الْقَوِل
 ِانَّ الَِّذين كَفَروا ويصدونَ عن سِبيِل اِهللا والْمسِجِد (24)

 والْباِد ومن  الْحراِم الَِّذى جعلْناه ِللناِس سواًء اَلْعاِكف ِفيِه
 وِاذْ بوأْنا (25)ِليٍم  نِذقْه ِمن عذَاٍب اَ يِرد ِفيِه ِبِالْحاٍد ِبظُلٍْم

 ِتىيب رطَهئًا ويِبى ش ِركشِت اَنْ الَ تيكَانَ الْبم ِهيمرِالب
 واَذِّنْ ِفى الناِس (26)ِللطَّاِئِفني والْقَاِئِمني والركَِّع السجوِد 

ن كُلِّ فَج عِميٍق ِبالْحج يأْتوك ِرجاالً وعلَى كُلِّ ضاِمٍر يأِْتني ِم
 ِليشهدوا مناِفع لَهم ويذْكُروا اسم اِهللا ِفى اَياٍم (27)

معلُوماٍت علَى ما رزقَهم ِمن بِهيمِة اْالَنعاِم فَكُلُوا ِمنها 
 الْفَِقري اِئسوا الْباَطِْعموفُوا (28)ولْيو مفَثَهوا تقْضِلي ثُم 

ِتيِق نِت الْعيفُوا ِبالْبطَّولْيو مه(29)ذُور ظِّمعي نمو ذَِلك 
حرماِت اِهللا فَهو خير لَه ِعند ربِه واُِحلَّت لَكُم اْالَنعام ِاالَّ ما 

لزوِر يتلَى علَيكُم فَاجتِنبوا الرجس ِمن اْالَوثَاِن واجتِنبوا قَولَ ا
(30) 

و Ve واده yöneltilmişler ِـبِإلَى الطَّي  en güzeline  ِلالْقَـو ِمـن  
sözünوادهو  olanın iletilmişlerdirاِطِإلَى ِصر  yoluna ِِميـدالْح  

övgüye lâyık  
24) Ve sözün en güzeline yöneltilmişler, övgüye lâyık 
olanın yoluna iletilmişlerdir. 

 alıkoymaya  ويصدونİnkâr  كَفَرواedenler  الَِّذينKuşkusuz نِإ
kalkanlar  ِـِبيلس ـنع  yolundan ِاللَّـه  Allah'ınو  ve ِـِجدسالْم  
Mescid-iاِمرالْح  Harâm'danلْنَاهعالَِّذي ج  kıldığımızِللنَّاِس  bütün 
insanlaraاءوس  eşitُاِكفالْع  ziyâret için gelenِفيِه  orayıاِديالْبو  

orada yurt tutanlaنمو  kim ـِردي  isterse ِِفيـه  orada ٍـادِبِإلْح  
haktan sapmakِبظُلٍْم  zulüm ileنُِذقْه  ona tattırırız ٍـذَابع ِمن  

azaptanَأِليٍم  acı 
25) Kuşkusuz İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve orada 
yurt tutanla orayı ziyâret için gelen bütün insanlara eşit 
kıldığımız Mescid-i Harâm'dan alıkoymaya kalkanlar kim 
orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı 
azaptan tattırırız. 
İbn Ebî Hatim'in İbn Abbâs'tan rivayetinde o şöyle demiştir: "Zulüm ile 
ilhada yeltenenlere elîm bir azâbdan tattırırız." âyet-i kerimesi Abdullah 
ibn Üneys hakkında nazil oldu. Rasûlullah (a.s), birisi Ansardan, diğeri 
muhacirlerden olmak üzere iki kişiyle birlikte bu Abdullah ibn Üneys'i bir 
yere göndermişti. Yolda nesebleri hakkında birbirlerine karşı övünmeye 
kalktılar da Abdullah ibn Üneys kızıp Ensardan olan yol arkadaşını 
öldürdü, sonra irtidad edip Mekke'ye kaçıp gitti. İşte bu hadise üzerine 
onun hakkında "Zulüm ile ilhada yeltenenlere elîm bir azâbdan tattırırız" 
âyet-i kerimesi nazil oldu.398 

و Veِْإذ  haniْأنَاوب  biz tayin etmiş اِهيمرِلـِإب  İbrahim’e كَـانم  
yeriniِتيالْب  Evinِبي لَا تُشِْرك َأن  Bana şirk koşmaًئاشَي  hiçbir 
şeyiرطَهو  tertemiz tutِتييب  evimiِللطَّاِئِفين  tavaf edenler için 
 sucûd edenler  السجوِدrükû الركَِّع ve  وkıyam edenler اِئِمينوالْقَ

26) Ve hani biz İbrahim’e Evin yerini tayin etmiş “Bana 
hiçbir şeyi şirk koşma, tavaf edenler, kıyam edenler, rükû 
ve sucûd edenler için evimi tertemiz tut.” 
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 ِمن را خمِباِهللا فَكَاَن ِركشي نمِبِه و ِرِكنيشم رفَآَء ِللَِّه غَينح
السماِء فَتخطَفُه الطَّير اَو تهِوى ِبِه الريح ِفى مكَاٍن سِحيٍق 

ِب  ذَِلك ومن يعظِّم شعآِئر اِهللا فَِانها ِمن تقْوى الْقُلُو(31)
 لَكُم ِفيها مناِفع ِالَى اَجٍل مسمى ثُم مِحلُّها ِالَى الْبيِت (32)
 وِلكُلِّ اُمٍة جعلْنا منسكًا ِليذْكُروا اسم اِهللا علَى (33)الْعِتيِق 

موا وبشِر ما رزقَهم ِمن بِهيمِة اْالَنعاِم فَِالَهكُم ِالَه واِحد فَلَه اَسِل
 ِبِتنيخ(34)الْم اِبِرينالصو مهقُلُوب ِجلَتاُهللا و ِاذَا ذُِكر اَلَِّذين 

علَى ما اَصابهم والْمِقيِمى الصلَوِة وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ 
خير  والْبدنَ جعلْناها لَكُم ِمن شعآِئِر اِهللا لَكُم ِفيها (35)

فَاذْكُروا اسم اِهللا علَيها صواف فَِاذَا وجبت جنوبها فَكُلُوا 
 لَّكُملَع ا لَكُماهنرخس كَذَِلك رتعالْمو وا الْقَاِنعاَطِْعما وهِمن

ه  لَن ينالَ اَهللا لُحومها والَ ِدماؤها ولَِكن ينالُ(36)تشكُرونَ 
 يكُمدا هلَى موا اَهللا عركَبِلت ا لَكُمهرخس كَذَِلك كُمى ِمنقْوالت

 ِسِننيحِر الْمشبوا ِانَّ اَهللا (37)وناَم ِن الَِّذينع اِفعدِانَّ اَهللا ي 
 (38)الَ يِحب كُلَّ خواٍن كَفُوٍر 

36) Ve biz, sizin için Allah'ın (dininin) işaretlerinden size 
kurban kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Şu halde 
onlar, ayakları üzerine dururken Allah'ın ismini anınız. Yan 
üstü yere düştüklerinde ise, artık onlardan hem kendiniz 
yiyin, hem de ihtiyacını gizleyen fakirlere yedirin. İşte bu 
şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. 

 ne  ولَا ِدماُؤهاOnların etleri  لُحومهاAllah'a  اللَّهne ulaşır لَن ينَاَل
de kanlarıلَِكنو  fakatنَالُهي  sadece ulaşırىالتَّقْو  takvânızِمنْكُم  

sizinكَذَِلك  İşte böyleاهخَّرس  böylece istifadenize verdi لَكُـم  
sizi واـرِلتُكَب  büyük اللَّـه  Allah'ı   اكُمـدـا هلَـى مع  hidayete 

erdirdiğinden dolayıــر ــِنينmüjdele  وبشِّ  Güzel  الْمحِس
davrananları 

37) Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na 
sadece sizin takvânız ulaşır. İşte böyle sizi hidayete 
erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye böylece 
istifadenize verdi. Güzel davrananları müjdele! 
İbni Ebî Hatim, İbni Cüreyc'ten naklediyor. Cahiliyet ehli Beytullah'ı 
develerin etleri ve kanlarıyla boyuyorlardı. Peygamberimiz (a.s.) ashabı: 
Biz Beytullah'ı boyamaya onlardan daha lâyığız, dediler. Bunun üzerine 
Cenab-ı Hak "Kurbanların ne etleri ne de kanları hiçbir zaman Allah'a 
ulaşmaz." ayetini indirdi.356 

ِإن Kuşkusuzاللَّه  Allah اِفعـدي  korur  ِالَّـذ ـننُـوا  عآم ين iman 
edenleriِإن  Şu da muhakkak kiاللَّه  Allahِحبلَا ي  sevgisinden 

mahrum ederَّكُل  herkesiاٍنخَو  hainكَفُوٍر  nankör olan 
38) Kuşkusuz Allah, iman edenleri korur. Şu da muhakkak 
ki Allah, hain, nankör olan herkesi sevgisinden mahrum 
eder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نَفَاءح hanifleriلَِّه ِل Allah'ınرغَي  koşmaksızınشِْرِكينم  ortakِبِه  
Kendisineو  Ve نم kim شْـِركي  ortak koşarsa ِِباللَّـه  Allah'a 

 gökten  ِمـن السـماءِ  düşüp parçalanmış da  خَرsanki o فَكََأنَّما
فَتَخْطَفُــه kendisini kapmışــرالطَّي  kuşlarَأو  yahutــِوي تَه 

sürüklemiş gibidirِبِه  onuيحالر  rüzgârكَاٍنِفي م  bir yereِحيٍقس  
uzak 

31) Kendisine ortak koşmaksızın Allah'ın hanifleri. Ve kim 
Allah'a ortak koşarsa sanki o, gökten düşüp parçalanmış da 
kendisini kuşlar kapmış, yahut rüzgâr onu uzak bir yere 
sürüklemiş gibidir. 

ذَِلك Durum öyledirو  Ve نم her kim ظِّـمعي  saygı gösterirse 
اِئرشَع simgelerineاللَِّه  Allah'ınافَِإنَّه  şüphesiz bu  ىتَقْـو ِمـن  

takvâsındandırالْقُلُوِب  kalplerin 
32) Durum öyledir. Ve her kim Allah'ın simgelerine saygı 
gösterirse, şüphesiz bu, kalplerin takvâsındandır. 

لَكُم sizin içinاِفيه  Onlardaنَاِفعم  birtakım yararlar vardırِإلَى  
kadarٍلَأج  bir süreyeىمسم  belli ثُـم  Sonra ـاِحلُّهم  bunların 

varacakları yerِإلَى  kadardırِتيالْب  Ev'eِتيِقالْع  Eski 
33) Onlarda sizin için belli bir süreye kadar birtakım 
yararlar vardır. Sonra bunların varacakları yer, Eski Ev'e 
kadardır. 

و Veِِّلكُل  her ٍـةُأم  ümmete لْنَـاعج  biz gerekli kıldık ـكًانْسم  
kurban kesmeyi واذْكُرِلي ansınlar diyeماس  adını ـ  Allah'ın ِه اللَّ

 kendilerine rızık olarak verdiklerimiz  ما رزقَهـمüzerine  علَى
 İlah'tır ِإلَـهİlâhınız    فَـِإلَهكُمhayvan   الَْأنْعاِمcinsinden ِمن بِهيمِة

 اِحـدو bir tek فَلَـه  Öyle ise O'na واـِلمَأس  teslim olun شِّـربو  
müjdeleخِْبِتينالْم  İhlaslı olanları 

34) Ve biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan 
cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine 
Allah'ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. 
Şimdi, İlâhınız, bir tek İlah'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. 
İhlaslı olanları müjdele. 

الَِّذين Onlar öyle kimseler kiِإذَا  zamanذُِكر  anıldığıاللَّه  Allah 
 علَـى مـا   sabrederler  والصـاِبِرينkalpleri   قُلُوبهمtitrer وِجلَتْ
مهابَأص başlarına geleneِقيِمالْمو  kılarlarلَاِةالص  namazو  ve اِمم 
ancak قْنَازر rızık olarak verdiğimiz şeylerdenمه  kendilerine 
نِْفقُوني harcarlar 

35) Onlar öyle kimseler ki, Allah anıldığı zaman kalpleri 
titrer; başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve ancak 
kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcarlar. 

و Veندالْب  kurbanالْنَاهعج  biz kıldıkلَكُم  sizeاِئِرشَع ِمن  
işaretlerindenاللَِّه  Allah'ınلَكُم  sizin içinاِفيه  Onlardaرخَي  

hayır vardırوافَاذْكُر  Şu halde onlar anınızماس  isminiاللَِّه  
Allah'ınاهلَيع  üzerine dururkenَّافوص  ayaklarıفَِإذَا  iseْتبجو  

yere düştüklerindeاهنُوبج  Yan üstüفَكُلُوا  artık hem kendiniz 
yiyinاِمنْه  onlardanواَأطِْعمو  yedirinالْقَاِنع  fakirlereتَرعالْمو  

hem de ihtiyacını gizleyen-gizlemeyenكَذَِلك  İşte buانَاهخَّرس  
istifadenize verdikلَكُم  sizinلَّكُملَع  diyeونتَشْكُر  şükredesiniz 
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الَِّذين Onlar kiِإن  eğerمكَّنَّاهم  kendilerine iktidar verirsek ِفي 
 verirler  وآتَواnamazı  الصلَاةkılarَ  َأقَامواyeryüzünde الَْأرِض
 نَهوا ve  وiyiliği  ِبالْمعروِفemreder  وَأمرواzekâtı الزكَاةَ

nehyederlerنْكَِر عالْم ن kötülüktenِللَِّهو  Allah'a varırُةاِقبع  
sonuوِرالُْأم  İşlerin 

41) Onlar ki, eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek 
namazı kılar, zekâtı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten 
nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır. 

و Veِإن  eğerوككَذِّبي  onlar seni yalanlıyorlarsaفَقَد  gerçekten 
 Nuh'un  نُوٍحkavmi  قَومonlardan önce  قَبلَهمyalanladılar كَذَّبتْ
ادعو Adو ve ودثَم Semûd 

42) Ve eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, gerçekten onlardan 
önce Nuh'un, Ad ve Semûd kavmi yalanladılar. 

و Veمقَو  kavmiاِهيمرِإب  İbrahim’inو  ve مقَو kavmi deلُوٍط  
Lût’un 

43) Ve İbrahim’in kavmi ve Lût’un kavmi de. 
و Veابحَأص  halkı daنيدم  medyenكُذِّبو  yalanladılarىوسم  

Musa daُتلَيفََأم  İşte ben süre tanıdımَِللْك اِفِرين o kâfirlereثُم  
sonraمَأخَذْتُه  onları yakaladımَففَكَي  Nasıl كَان olduنَِكيِر  

benim onları reddim 
44) Ve medyen halkı da yalanladılar. Musa da (yalanlandı). 
İşte ben o kâfirlere süre tanıdım, sonra onları yakaladım. 
benim onları reddim nasıl oldu. 

نفَكََأي Nitekim birçok vardı kiٍةيقَر ِمن  memleketالَكْنَاهَأه  biz 
onları helâk ettikِهيو  onlar ٌةظَاِلم zulmetmekte ikenفَِهي  

Şimdi oٌةخَاِوي  duvarlar yıkılmıştırلَىع  üzerineاوِشهرع  
tavanlarınِبْئٍرو  kuyularَطَّلعٍة م Nice kullanılmaz hale gelmiş 

و ve ٍرقَص saraylar vardırِشيٍدم  ulu 
45) Nitekim, birçok memleket vardı ki, onlar zulmetmekte 
iken, biz onları helâk ettik. Şimdi o duvarlar, (çökmüş) 
tavanların üzerine yıkılmıştır. Nice kullanılmaz hale gelmiş 
kuyular ve ulu saraylar vardır. 

  فَتَكُونyeryüzünde  ِفي الَْأرِض?Hiç dolaşmadılar mı َأفَلَم يِسيروا
Zira olurduملَه  onlarınقُلُوب  kalpleriاِبه ِقلُونعي  düşünecekَأو  

veyaآذَان  kulaklarıونعمسي  işitecekاِبه  onlarınافَِإنَّه  Ama 
gerçek şu kiىملَا تَع  kör olmazارصالَْأب  gözlerو  veلَِكن  lâkin 

 göğüsler  الصدوِرiçindeki  الَِّتي ِفيkalpler  الْقُلُوبkör olur تَعمى
46) Hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira onların 
düşünecek kalpleri veya onların işitecek kulakları olurdu. 
Ama gerçek şu ki, gözler kör olmaz; ve lâkin göğüsler 
içindeki kalpler kör olur. 
(*)Bu âyetler, tarih boyunca gönderilen her peygamberin, inkarcı sapıklar 
tarafından yalanlandığı, tehdit edildiği ve çirkin suçlamalara maruz 
bırakıldığı belirtildi. Böylece Hz. Muhammed (a.s.) ve Onun yolunda 
yürüyenler teselli edildi. Ancak küfürde ısrar edip işi zulme ve saldırıya 
vardıranların günlerinin sayılı olduğuna işaretle, hakkın mutlaka başarıya 
eriştirileceğine atıf yapıldı. Sonra da tarihin tekerrür edeceği konu edilerek 
ayakta duran tarihî kalıntıların, dinî, ahlâkî ve sosyal yönden 
incelenmesinin çok yararlı olacağı hatırlatıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لَقَِدير ِرِهمصلَى نِانَّ اَهللا عوا وظُِلم مهلُونَ ِباَنقَاتي اُِذنَ ِللَِّذين
لُوا ربنا  اَلَِّذين اُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم ِبغيِر حق ِاالَّ اَنْ يقُو(39)

 عِبيو اِمعوص تمدٍض لَهعِبب مهضعب اساِهللا الن فْعالَ دلَواُهللا و
 ننَّ اُهللا مرصنلَيا واِهللا كَِثري ما اسِفيه ذْكَري اِجدسمو اتلَوصو

 ِزيزع ِانَّ اَهللا لَقَِوى هرصنكَّ(40)يِانْ م ِض  اَلَِّذينِفى اْالَر ماَهن
اَقَاموا الصلَوةَ واَتوا الزكَوةَ واَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن 

 وِانْ يكَذِّبوك فَقَد كَذَّبت (41)الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ اْالُموِر 
 ودثَمو ادعوٍح ون مقَو ملَهِه(42)قَبرِاب مقَولُوٍط  و مقَوو يم

(43) ثُم ِللْكَاِفِرين تلَيى فَاَموسم كُذِّبو نيدم ابحاَصو 
 فَكَاَين ِمن قَريٍة اَهلَكْناها (44)اَخذْتهم فَكَيف كَانَ نِكِري 

قَصطَّلٍَة وعِبئٍْر ما ووِشهرلَى عةٌ عاِويخ ةٌ فَِهىظَاِلم ِهىٍر و
 اَفَلَم يِسريوا ِفى اْالَرِض فَتكُونَ لَهم قُلُوب (45)مِشيٍد 

 لَِكنو ارصى اْالَبمعا الَ تها فَِانونَ ِبهعمساَذَانٌ ي ا اَوِقلُونَ ِبهعي
 (46)تعمى الْقُلُوب الَِّتى ِفى الصدوِر 

ُأِذن izin verildiِللَِّذين  Kendileriyleقَاتَلُوني  savaşılanlaraمِبَأنَّه  
olmaları sebebiyleواظُِلم  zulme uğramışِإنو  Şüphe yok ki 

اللَّه Allahِرلَى نَصع  yardıma ِهم onlaraلَقَِدير  kadirdir  
39) Kendileriyle savaşılanlara, zulme uğramış olmaları 
sebebiyle, izin verildi. Şüphe yok ki Allah, onlara yardıma 
kadirdir. 

الَِّذين kimselerdirواُأخِْرج  çıkarılmışاِرِهمِدي ِمن  Onlar 
yurtlarındanِرِبغَي  yereٍّقح  haksızِإلَّا  başka değilقُولُواي َأن  

dedikleri içinنَابر  sırf Rabbimizاللَّه  Allah'tırو  Veلَالَو  eğer 
önlemeseydiفْعد  defedip اللَِّه Allahالنَّاس  insanlarıمهضعب  

diğer bir kısımٍضعِبب  bir kısmı ileْتمدلَه  mutlak surette 
yıkılır giderdiاِمعوص  manastırlarعِبيو  kiliselerٌاتلَوصو  

havralarو  ve اِجدسم mescidlerذْكَري  anılanاِفيه  içlerindeماس  
ismiاللَِّه  Allah'ınاكَِثير  bol bolنرنصلَيو  muhakkak surette 

yardım ederاللَّه  Allahنم  kendisineهرنصي  yardım edenlere 
ِإن Hiç şüphesizاللَّه  Allahلَقَِوي  güçlüdürِزيزع  galiptir 

40) Onlar, başka değil, sırf "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri 
için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Ve eğer 
Allah, bir kısım insanları diğer bir kısmı ile defedip 
önlemeseydi, mutlak surette, içlerinde Allah'ın ismi bol bol 
anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılır 
giderdi. Allah, kendisine yardım edenlere muhakkak 
surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah, güçlüdür, galiptir. 
İbn Abbâs'tan rivayet ediliyor: Hz. Peygamber (a.s) Mekke'den müşrikler 
tarafından çıkarılınca Hz. Ebu Bekir: "Peygamberlerini çıkardılar. İnnâ 
lillâh ve innâ ileyhi râciûn, mutlaka helak olacaklar." dedi de bu âyet-i 
kerime nazil oldu. Bu âyet-i kerimenin nüzulü üzerine Hz. Ebu Bekir: 
"Anladım ki savaş olacak." demiştir. İbn Abbâs der ki: Savaş hakkında ilk 
nazil olan âyet budur.399 
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 دا ِعنموِانَّ يو هدعاُهللا و ِلفخي لَنذَاِب وِبالْع كِجلُونعتسيو
 وكَاَين ِمن قَريٍة اَملَيت لَها (47)نَ ربك كَاَلِْف سنٍة ِمما تعدو

 ِصريالْم ِالَىا وهذْتاَخ ةٌ ثُمظَاِلم ِهى(48)و اسا النهآاَيقُلْ ي 
 ِبنيم ِذيرن ا لَكُما اَنماِت (49)ِاناِلحِملُوا الصعوا وناَم فَالَِّذين 
 والَِّذين سعوا ِفى اَياِتنا معاِجِزين (50)ِرمي لَهم مغِفرةٌ وِرزق كَ

 وما اَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن (51)اُولَِئك اَصحاب الْجِحيِم 
 خسنِتِه فَيِنيطَانُ ِفى اُميى اَلْقَى الشنمِاالَّ ِاذَا ت ِبىالَ نوٍل وسر

 ثُم يحِكم اُهللا اَياَِتِه واُهللا عِليم حِكيم اُهللا ما يلِْقى الشيطَانُ
(52) ضرم ِفى قُلُوِبِهم ةً ِللَِّذيننطَانُ ِفتيلِْقى الشا يلَ معجِلي 

 وِليعلَم (53)والْقَاِسيِة قُلُوبهم وِانَّ الظَّاِلِمني لَِفى ِشقَاٍق بِعيٍد 
وا الِْعلْماُوت الَِّذين لَه ِبتخوا ِبِه فَتِمنؤفَي كبر ِمن قالْح هاَن 

 (54)قُلُوبهم وِانَّ اَهللا لَهاِد الَِّذين اَمنوا ِالَى ِصراٍط مستِقيٍم 
 ةً اَوتغةُ باعالس مهأِْتيى تتح هٍة ِمنيوا ِفى ِمركَفَر الُ الَِّذينزالَ يو

هأِْتيِقيٍم يٍم عوي ذَابع (55)م 
 bir  ِفتْنَةşeytanınً  الشَّيطَانkattığı şeyi  ما يلِْقيyapsın ِليجعَل

denemeِفي قُلُوِبِهم ِللَِّذين  Kalplerinde olanlarضرم  hastalıkو  
ve ِةالْقَاِسي katılaşanlar içinمهقُلُوب  kalpleriو  Veِإن  gerçekten 

الظَّاِلِمين zalimlerلَِفي  içindedirlerِشقَاٍق  bir ayrılıkِعيٍدب  oldukça 
uzak 

53) Kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için, 
şeytanın kattığı şeyi bir deneme yapsın. Ve zalimler, 
gerçekten oldukça uzak bir ayrılık içindedirler. 

و Veلَمعِلي  kendilerine ilimُأوتُوا الَِّذين  verilenlerالِْعلْم  bilsinler 
deَأنَّه  onun bir gerçek olduğunuُّقالْح  hakikatenكبر ِمن  

Rabbin tarafından gelmişْؤِمنُوافَي  inansınlarِبِه  onaَفَتُخِْبت  
tatmine kavuşsunلَه  bu sayedeقُلُو مهب kalpleriو  Ve ِإن 

şüphesiz kiاللَّه  Allahاِدلَه  yöneltirنُواآم الَِّذين  iman edenleri 
 dosdoğru  مستَِقيٍمbir yola ِإلَى ِصراٍط

54) Ve kendilerine ilim verilenler, onun hakikaten Rabbin 
tarafından gelmiş bir gerçek olduğunu bilsinler de ona 
inansınlar, bu sayede kalpleri tatmine kavuşsun. Ve 
şüphesiz ki Allah, iman edenleri, dosdoğru bir yola yöneltir. 

و Ve اُلزلَا ي çatmadıkça الَِّذين edenlerواكَفَر  inkârِفي  
içindedirlerٍةيِمر  hep şüpheِمنْه  onun hakkında تَّىح kadar 

 yahut da  َأوansızın  بغْتَةo saatً  الساعةkendilerine gelipُ يهمتَْأِت
مهْأِتيي gelinceyeذَابع  azabıٍموي  bir gününِقيٍمع  kısır 

55) Ve inkâr edenler, kendilerine o saat ansızın gelip 
çatmadıkça, yahut da kısır bir günün azabı gelinceye kadar 
onun hakkında hep şüphe içindedirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veِجلُونَكتَعسي  onlar senden çabuk gelmesini istiyorlar 
  وعدهAllah  اللَّهasla dönmez  ولَن يخِْلفazabınَ ِبالْعذَاِب

vaadindenو  Ve ِإن muhakkak kiاموي  bir günِعنْد  nezdinde 
كبر Rabbininكََألِْف  bin gibidirنٍَة س yılاِمم  olduklarınızdan 

وندتَع sizin saymakta 
47) Ve onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. 
Allah vaadinden asla dönmez. Ve muhakkak ki, Rabbinin 
nezdinde birgün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl 
gibidir. 

و Ve نكََأي nice var kiٍةيقَر ِمن  ülkelerُتلَيَأم  mühlet verdimالَه  
onlaraِهيو  dururlarken ٌةظَاِلم zulmedip ثُم Sonundaاَأخَذْتُه  

onları yakaladımو  Veِإلَي  yalnız banadırِصيرالْم  dönüş 
48) Ve nice ülkeler var ki, zulmedip dururlarken onlara 
mühlet verdim. Sonunda onları yakaladım. Ve dönüş yalnız 
banadır. 

 sizin  لَكُمBen  َأنَاancak  ِإنَّماinsanlar  النَّاسEy  ياَأيهاDe ki قُْل
içinنَِذير  bir uyarıcıyımِبينم  apaçık 

49) De ki: Ey insanlar! Ben ancak sizin için apaçık bir 
uyarıcıyım. 

 sâlih  الصاِلحاِتameller işleyen  وعِملُواİman edip ين آمنُوافَالَِّذ
ملَه kimseler içinٌةغِْفرم  mağfiretو  ve قٌ كَِريمِرز bol rızık 

vardır 
50) İman edip sâlih ameller işleyen kimseler için mağfiret 
ve bol rızık vardır. 

و Veاوعس الَِّذين  yarışanlara gelinceِفي  hakkındaاِتنَاآي  
ayetlerimizاِجِزينعم  birbirlerini geri bırakırcasınaلَِئكُأو  işte 

bunlarابحَأص  ashabıdırlarِحيِمالْج  cehennem 
51) Ve ayetlerimiz hakkında birbirlerini geri bırakırcasına 
yarışanlara gelince, işte bunlar, cehennem ashabıdırlar. 

و Ve لْنَاسا َأرم biz göndermedik kiِلكقَب ِمن  senden önce ِمن 
  ِإذَاille de  ِإلَّاnebî لَا نَِبيve   وhiçbir Resûl رسوٍل

bulunduğundaنَّىتَم  bir temennideَألْقَى  katmaya 
kalkışmasınطَانالشَّي  şeytanِنيِتِه ِفي ُأم onun dileğineُخنْسفَي  Ne 

var ki iptal ederاللَّه  Allahام  şeyiلِْقيي  katacağıطَانالشَّي  
şeytanınثُم  Sonraِكمحي  sağlam olarak yerleştirirاللَّه  Allah 

  حِكيمhakkıyla bilendir  عِليمAllah  واللَّهkendi âyetlerini آياِتِه
hikmet sahibidir 

52) Ve biz, senden önce hiçbir Resûl ve nebî göndermedik 
ki, bir temennide bulunduğunda, şeytan (onun dileğine ille 
de katmaya kalkışmasın). Ne var ki Allah, şeytanın 
katacağı şeyi iptal eder. Sonra Allah, kendi âyetlerini 
sağlam olarak yerleştirir. Allah, hakkıyla bilendir, hikmet 
sahibidir. 
(*)Bu âyetler, vaadedilen azabın çabuk inmesini isteyen inkarcıların bu ve 
benzeri sözlerinin Allah'ı âciz bırakmıyacağı; O'nun yanında her şeyin 
belli bir süresinin bulunduğu, her fert ve milletin yazılı bir ecelinin söz 
konusu olduğu üzerinde duruluyor. İnkarcılara biraz mühlet verilmesinin 
sebebine işaretle, Peygamber (a.s)'ın ancak açık bir uyarıcı olduğu 
hatırlatılıyor. Azabı ise ancak Allah'ın indireceğine dikkatler çekiliyor. 
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ذَِلك İşte böyleو  Veنم kimِبِمثِْل اقَبع dengi ileوِقبا عم 
eziyetin ِبِه kendisine verilenثُم  bundan sonraِغيب  bir 

tecavüz vaki olursaِهلَيع  kendisine yineنَّهرنصلَي  emin 
olmalıdır ki ona mutlaka yardım edecektirاللَّه  Allahِإن  

Hakikatenاللَّه  Allahفُولَع  çok bağışlayıcıغَفُور  mağfiret 
edicidir 

60) İşte böyle. Ve kim, kendisine verilen eziyetin dengi ile, 
bundan sonra kendisine yine bir tecavüz vaki olursa, emin 
olmalıdır ki, Allah ona mutlaka yardım edecektir. 
Hakikaten Allah çok bağışlayıcı, mağfiret edicidir. 

ذَِلك İşte böyleِبَأن  Çünküاللَّه  Allahوِلجي  katarَلاللَّي  geceyi ِفي 
  وَأنgeceye  ِفي اللَّيِلgündüzü  النَّهارkatar  ويوِلجgündüze النَّهاِر

Şu da muhakkak kiاللَّه  Allahِميعس  hakkıyla işitenِصيرب  
görendir 

61) İşte böyle. Çünkü Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü 
geceye katar. Şu da muhakkak ki Allah, hakkıyla işiten, 
görendir. 

ذَِلك Böyledirِبَأن  Çünküاللَّه  Allahوه  ta kendisidirُّقالْح  
hakkınو  Veَأن  elbetteونعدا يم  taptıkları iseوِنِهد ِمن  O'nun 

dışındakiوه  ta kendisidirاِطُلالْب  bâtılınو  Veَأن  gerçek şu ki 
اللَّه Allahوه  evet Oِليالْع  uludurالْكَِبير  büyüktür 

62) Böyledir. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. Ve elbette 
O'nun dışındaki taptıkları ise bâtılın ta kendisidir. Ve 
gerçek şu ki Allah, evet O, uludur, büyüktür. 

 indirdi de  َأنزَلAllah  اللَّهkuşkusuz  َأنGörmedin mi َألَم تَرى
 yeryüzü  الَْأرضyeşeriyor  فَتُصِبحsu  ماءgökten ِمن السماِء
 çok  لَِطيفAllahٌ  اللَّهGerçekten  ِإنbu sayede مخْضرةً

lütufkârdırخَِبير  Her şeyden haberdardır 
63) Görmedin mi, kuşkusuz Allah, gökten su indirdi de bu 
sayede yeryüzü yeşeriyor. Gerçekten Allah çok lütufkârdır. 
Her şeyden haberdardır. 

لَه O'nundurام  ne varsaاِتاومِفي الس  Göklerdeو  ve اِفي  م
  الْغَِنيyalnız O  لَهوAllah  اللَّهhakikaten  ِإنVe  وyerde الَْأرِض

zengindirِميدالْح  övgüye değerdir 
64) Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Ve hakikaten 
Allah, yalnız O zengindir, övgüye değerdir. 
(*) Bu âyetler, Allah yolunda hicret eden mü'minlerle yine o yolda ölen 
veya şehit edilenler övülüyor; onlar için büyük mükâfatların hazırlandığı 
haber veriliyor. Haksız tecavüze uğrayanların, gerektiğinde misliyle karşılık 
vermelerinde bir sakınca olmadığı üzerinde duruluyor ve aynı tecavüzün 
tekrarı halinde Cenâb-ı Hakk'ın mü'minlere yardım edeceği vaad ediliyor. 
Arkasından Allah'ın kudretine dikkatler çekilerek gece-gündüzün birbirini 
izlemesi üzerinde düşünmemiz isteniliyor. Sonra do insan aklını harekete 
geçirip ona ön bilgi vermek üzere ilmî konulara geçiliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لْكِملُوا اَلْمعوا وناَم فَالَِّذين مهنيب كُمحِئٍذ ِللَِّه يموي
 والَِّذين كَفَروا وكَذَّبوا (56)الصاِلحاِت ِفى جناَِت النِعيِم 

 ِهنيم ذَابع ملَه ا فَاُولَِئكاِتنوا ِفى (57)ِباَيراجه الَِّذينو 
اَو ماتوا لَيرزقَنهم اُهللا ِرزقًا حسنا وِانَّ اَهللا ثُم قُِتلُوا  سِبيِل اِهللا 

 اِزِقنيالر ريخ وِانَّ اَهللا (58)لَهو هنوضرالً يخدم مهِخلَندلَي 
 ِليمح ِليم(59)لَع ِبِه ثُم وِقبا عِبِمثِْل م عاَقَب نمو ذَِلك 
صنِه لَيلَيع ِغىب غَفُور فُواُهللا ِانَّ اَهللا لَع هنِباَنَّ اَهللا (60)ر ذَِلك 

 ِميعاَنَّ اَهللا سِل وِفى اللَّي ارهالن وِلجياِر وهلَ ِفى الناللَّي وِلجي
 ِصريوِنِه (61)بد ونَ ِمنعدا ياَنَّ مو قالْح وِباَنَّ اَهللا ه ذَِلك 
 اَلَم تر اَنَّ اَهللا اَنزلَ (62)لُ واَنَّ اَهللا هو الْعِلى الْكَِبري هو الْباِط

 ِبريخ ةً ِانَّ اَهللا لَِطيفرضخم ضاْالَر ِبحصاًء فَتاِء ممالس ِمن
(63) ِنىالْغ وِانَّ اَهللا لَهِض وا ِفى اْالَرماِت ووما ِفى السم لَه 
 (64)د الْحِمي
لْكالْم mülkِئٍذموي  O günِللَِّه  Allah'ındırكُمحي  hüküm verirمنَهيب  

Onların arasındaفَالَِّذين  edipنُواآم  İmanِملُواعو  davranışlarda 
bulunanlarاِتاِلحالص  iyiِفي  içindedirlerنَّاِتج  cennetlerinin 

 Naîm النَِّعيِم
56) O gün, mülk Allah'ındır. Onların arasında hüküm verir. 
İman edip iyi davranışlarda bulunanlar Naîm cennetlerinin 
içindedirler. 

و Ve الَِّذين edipواكَفَر  inkârواكَذَّبو  yalanlayanlaraاِتنَاِبآي  
âyetlerimiziلَِئكفَُأو  işteملَه  onlar içinذَابع  bir azap vardır 

ِهينم alçaltıcı 
57) Ve inkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte 
onlar için alçaltıcı bir azap vardır. 

و Veواراجه الَِّذين  hicret edipِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  Allahثُم  
sonraقُِتلُوا  öldürülenَأو  yahutاتُوام  ölenleriمقَنَّهزرلَي  hiç 

şüphesiz rızıklandıracaktırاللَّه  Allahقًاِرز  bir rızıklaنًاسح  
güzelو  Veِإن  şüphesizاللَّه  Allahولَه  evet Oرخَي  en 

hayırlısıdırاِزِقينالر  rızık verenlerin 
58) Ve Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen yahut 
ölenleri hiç şüphesiz Allah güzel bir rızıkla 
rızıklandıracaktır. Ve şüphesiz Allah, evet O, rızık 
verenlerin en hayırlısıdır. 

مِخلَنَّهدلَي Herhalde sokacaktırخَلًادم  bir girilecekنَهوضري  
memnun kalacaklarıو  Veِإن  kesinlikleَّالل ه Allahِليملَع  tam 

bir bilgi sahibidirِليمح  halîmdir 
59) Herhalde memnun kalacakları, bir girilecek yere 
sokacaktır. Ve Allah, kesinlikle tam bir bilgi sahibidir, 
Halîm’dir. 
Mücahid de bu ayetin Mekke'den Medine'ye hicret için yola çıkan 
müşriklerin takip edip onlarla savaştıkları bir grup müslüman hakkında 
nazil olduğunu rivayet etti.400 
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اَلَم تر اَنَّ اَهللا سخر لَكُم ما ِفى اْالَرِض والْفُلْك تجِرى ِفى 
قَعاَء اَنْ تمالس ِسكميِرِه وِر ِباَمحِض ِاالَّ ِبِاذِْنِه ِانَّ الْبلَى اْالَرع 

 ِحيمر فؤاِس لَر(65)اَهللا ِبالن كُمِميتي ثُم اكُميالَِّذى اَح وهو 
 انَ لَكَفُورسِانَّ اِْالن ِييكُمحي كًا (66)ثُمسنا ملْنعٍة جِلكُلِّ اُم 

اِسكُوهن مِفى  ه كناِزعنلَى  فَالَ يلَع كِان كبِالَى ر عادِر واْالَم
 وِانْ جادلُوك فَقُِل اُهللا اَعلَم ِبما تعملُونَ (67)هدى مستِقيٍم 

 اَُهللا يحكُم بينكُم يوم الِْقيمِة ِفيما كُنتم ِفيِه (68)
م ما ِفى السماِء واْالَرِض  اَلَم تعلَم اَنَّ اَهللا يعلَ(69) تختِلفُونَ 

 ِسريلَى اِهللا يع اٍب ِانَّ ذَِلكِفى ِكت (70)ِانَّ ذَِلك ونَ ِمندبعيو 
دوِن اِهللا ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا وما لَيس لَهم ِبِه ِعلْم وما 

ِهم اَياتنا بيناٍت تعِرف  وِاذَا تتلَى علَي(71)ِللظَّاِلِمني ِمن نِصٍري 
ِفى وجوِه الَِّذين كَفَروا الْمنكَر يكَادونَ يسطُونَ ِبالَِّذين يتلُونَ 
 ا اُهللا الَِّذينهدعو اراَلن ذَِلكُم ِمن رِبش ئُكُمبا قُلْ اَفَاُناِتناَي ِهملَيع

 ِصريالْم ِبئْسوا و(72)كَفَر 
و Veوندبعي  tapıyorlarوِند ِمن  bırakıpاللَِّه  Allah'ıْلنَزي ا لَمم  

indirmediğiِبِه  kendisineلْطَانًاس  hiçbir delilامو  şeylere سلَي 
ملَه olmadıklarıِبِه  kendilerinin dahiِعلْم  hakkında bilgi sahibi 
 hiç yardımcısı  ِمن نَِصيٍرZalimlerin  ِللظَّاِلِمينyoktur وما

71) Ve Allah'ı bırakıp, kendisine hiçbir delil indirmediği, 
kendilerinin dahi hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere 
tapıyorlar. Zalimlerin hiç yardımcısı yoktur. 

و Veِإذَا  zamanتُتْلَى  okunduğuِهملَيع  kendilerineاتُنَاآي  
ayetlerimizنَاٍتيب  açık açık ُِرفتَع sezersinوِهجِفي و  

suratlarındaواكَفَر الَِّذين  kâfirlerinنْكَرالْم  hoşnutsuzlukونكَادي  
neredeyseطُونسي  saldırırlarِبالَِّذين  üzerlerineتْلُوني  

okuyanlarınِهملَيع  Onlarاِتنَا آي kendilerine âyetlerimiziقُْل  De 
kiُئكُمَأفَُأنَب  Size bildireyim mi?ِبشَر  daha kötüsünüذَِلكُم ِمن  

bundanالنَّار  Ateşاهدعو  onu vaadettiاللَّه  Allahواكَفَر الَِّذين  
kâfirlereِبْئسو  O ne kötüِصيرالْم  sondur 

72) Ve ayetlerimiz açık açık kendilerine okunduğu zaman, 
kâfirlerin suratlarında hoşnutsuzluk sezersin. Onlar, 
kendilerine âyetlerimizi okuyanların neredeyse üzerlerine 
saldırırlar. De ki: Size bundan daha kötüsünü bildireyim 
mi? Ateş! Allah, onu kâfirlere vaad etti. O, ne kötü sondur. 
(*)Bu âyetler, duygu ve düşüncelere seslenilip yönlendirme yapılırken, bu 
defa inkarcıların aklını harekete geçirmek için temel bilgi mahiyetinde 
birkaç konuya yer veriliyor. Sonra da bütün dinlerin esasta birleşmesine 
işaret ediliyor ve ancak fer'î meselelerde, ibâdetle ilgili konularda 
ayrıldıkları belirtiliyor. Arkasından, bu incelikleri düşünmeyip dinlerin 
İslâmiyetle son bulduğuna akıl erdiremiyen inkarcıların ortaya attıkları 
görüş ve iddiaların dünyada çözülmediği takdirde âhirette çözüleceği, 
hakkın bâtıldan ayırt edileceği haber veriliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سخَّر لَكُم ماAllah  اللَّهkuşkusuz  َأنGörmedin mi َألَم تَرى
eşyayıِضِفي الَْأر  yerdekiو  ve الْفُلْك gemileri verdiِريتَج  
yüzenِر ِفي الْبح denizdeِرِهِبَأم  emri uyarıncaِسكميو  korur 
اءمالس Göğü deتَقَع َأن  düşmektenلَىع  üzerineِضالَْأر  yerِإلَّا  

olmadıkçaِبِإذِْنِه  kendi izniِإن  Çünküاللَّه  Allahِبالنَّاِس  
insanlaraٌوفءلَر  çok şefkatliِحيمر  çok merhametlidir 

65) Görmedin mi, kuşkusuz Allah, yerdeki eşyayı ve emri 
uyarınca denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. 
Göğü de, kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten 
korur. Çünkü Allah, insanlara çok şefkatli, çok 
merhametlidir. 

و Ve وه Oالَِّذي َأح اكُمي size hayat verenثُم  sonraِميتُكُمي  sizi 
öldürecekثُم  sonra yineِييكُمحي  diriltecek olandırِإن  

Gerçektenانالِْإنس  insanلَكَفُور  çok nankördür 
66) Ve O, size hayat veren, sonra sizi öldürecek, sonra yine 
diriltecek olandır. Gerçekten insan, çok nankördür. 

 bir ibadet tarzı  منسكًاBiz gösterdik  جعلْنَاümmete  ُأمٍةher ِلكُلِّ
مه olduklarıنَاِسكُوه  uygulamakta نَّكنَاِزعفَلَا ي Öyle ise onlar 

seninle çekişmesinlerِرِفي الَْأم  bu işteعادو  davet etكبِإلَى ر  
Sen Rabbineِإنَّك  Zira senلَىلَع  hakikatenىده  bir yoldasın 

 dosdoğru مستَِقيٍم
67) Biz, her ümmete, uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı 
gösterdik. Öyle ise onlar bu işte seninle çekişmesinler. Sen, 
Rabbine davet et. Zira sen, hakikaten dosdoğru bir 
yoldasın. 

و Veِإن  eğerلُوكادج  seninle münakaşaya girişirlerseفَقُْل  de 
اللَّه Allahلَمَأع  çok iyi bilmektedirلُونما تَعِبم  yaptığınızı 

68) Ve eğer seninle münakaşaya girişirlerse: "Allah 
yaptığınızı çok iyi bilmektedir" de. 

اللَّه Allahكُمحي  hüküm verecektirنَكُميب  aranızdaموي  gününde 
 etmekte ِفيِه olduğunuz  كُنْتُمkonularadair  ِفيماkıyamet الِْقيامِة
تَخْتَِلفُون ihtilâf  

69) Allah kıyamet gününde, ihtilâf etmekte olduğunuz 
konulara dair aranızda hüküm verecektir. 
Mukatil der ki: Allah Tealâ bu âyet-i kerimeleri, Hz. Peygamber (a.s)'e 
Mi'râc gecesi yedinci semâda O, Allah Tealâ'mn huzurunda iken ve 
Rabbının en büyük âyetlerini gördüğünde kendisine vahyetmiştir.401 

َألَم misin kiلَمتَع  Bilmezَأن  kuşkusuzاللَّه  Allahلَمعي  bilir?ام  
ne varsaاِءمِفي الس  gökteو  ve ِضالَْأر yerdeِإن  Elbetteذَِلك  bu 
 Allah  اللَِّهiçin  علَىbu  ذَِلكİşte  ِإنkitapta mevcuttur ِفي ِكتَاٍب

ِسيري çok kolaydır 
70) Bilmez misin ki, kuşkusuz Allah, yerde ve gökte ne 
varsa bilir? Elbette bu, bir kitapta mevcuttur. İşte bu, Allah 
için çok kolaydır. 
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اللَّه Allahطَِفيصي  seçerلَاِئكَِةالْم ِمن  meleklerden deلًاسر  elçiler 
 işitendir  سِميعAllah  اللَّهŞüphesiz  ِإنinsanlardan da وِمن النَّاِس

ِصيرب görendir 
75) Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer,. 
Şüphesiz Allah işitendir, görendir. 

لَمعي bilirِديِهمَأي نيا بم  Onların önlerindekini deما خَلْفَهمو  
arkalarındakini deِإلَى اللَِّهو  Allah'aعجتُر  döndürülürورالُْأم  

Bütün işler   
76) Onların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Bütün 
işler Allah'a döndürülür. 
(*)Geçen âyetlerle, yaratma kudretinin ancak Allah'a ait olduğu konu 
edildi. İlâhlaştırılan şeylerin bir sinek yaratmaya kudretlerinin yetmediği 
belirtilerek, Allah'ın insanlardan yana yaratıp istifade alanına getirdiği 
eşyayı Allah'a benzetmenin, O'na ortak koşmanın küfür ve basîretsizlik 
olduğuna işaret edildi. Böylece inkarcı zâlimlerin Cenâb-ı Hakk'ın kadr 
kıymetini anlayacak bir ruha sahip olmadıkları hatırlatılarak, hakkı ve 
hakikati ancak Peygamber'in (a.s.) en doğru anlamda tebliğ ettiğine 
işarette bulunuldu. 

  واسجدواRükû edin  اركَعواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
secdeye kapanınوادباعو  ibadet edinكُمبر  Rabbinizeلُواافْعو  

işleyin kiا رلْخَي hayırلَّكُملَع  eresinizونتُفِْلح  kurtuluşa 
77) Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; 
Rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. 

و Veوااِهدج  cihad edinِفي  için اللَِّه Allahَّقح  gerçekten اِدِهِجه 
gerektiği gibiوه  Oاكُمتَباج  sizleri seçmişو  ve َلعا جم 
yüklememiştirكُملَيع üzerinize يِنِفي الد din konusunda ِمن 

  ِإبراِهيمAtanız  َأِبيكُمmilletine  ِملَّةsize bir güçlükَ حرٍج
İbrahim’inوه  Bundanاكُممس  sizi adlandırdıِلمينسالْم  

müslümanlar olarakُلقَب ِمن  daha önce deذَاِفي هو  bunda da 
كُونِلي Takiوُلسالر  Resulاشَِهيد  şahid olsunكُملَيع  sizeتَكُونُواو  

siz de edesinizاءدشُه  şahidlikلَىع  karşıالنَّاِس  insanlaraوافََأِقيم  
Artık dosdoğru kılınَلَاةالص  namazıآتُواو  verinَكَاةالز  zekâtıو  

ve واتَِصماع sarılınِباللَِّه  Allah’aوه  O’durلَاكُموم  Mevlanızمفَِنع  
İşte ne güzelلَىوالْم  mevlaو  ve مِنع ne güzelالنَِّصير  yardımcı 

78) Ve Allah için gerçekten gerektiği gibi cihad edin. O, 
sizleri seçmiş ve din konusunda sizin üzerinize bir güçlük 
yüklememiştir. Atanız İbrahim’in milletine (dinine). 
Bundan daha önce de, bunda da sizi müslümanlar olarak 
adlandırdı. Ta ki Resul size şahid olsun, siz de insanlara 
karşı şahidlik edesiniz. Artık namazı dosdoğru kılın, zekâtı 
verin ve Allah’a sarılın. Mevlanız O’dur. İşte, ne güzel 
mevla ve ne güzel yardımcı. 
Hac Sûresi biterken şu üç emirle noktalanıyor: Namaz, zekât ve Allah'a 
sımsıkı bağlanıp güvenmek.. Zira namaz kulu ilâhî huzura kavuşturur, 
O'nunla konuşma şerefine eriştirir. Zekât onun sadakatini ortaya koyup 
toplumun kopmaz bir parçası bulunduğunu ve yalnız kendisi için değil, 
toplum içinde çalıştığını isbatlar. Allah'a sımsıkı bağlanıp güvenmek ise, 
insanı kulluk mertebesinin doruğuna yükseltir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ونَ ِمنعدت ِانَّ الَِّذين وا لَهِمعتثَلٌ فَاسم ِربض اسا النهآاَيي
لُبسِانْ يو وا لَهعمتلَِو اجا وابلُقُوا ذُبخي وِن اِهللا لَند ابالذُّب مه

 الطَّاِلب فعض هِمن ِقذُوهنتسئًا الَ ييش  طْلُوبالْما (73)وم 
 ِزيزع ِرِه ِانَّ اَهللا لَقَِوىقَد قوا اَهللا حرطَِفى (74)قَدصاَُهللا ي 

 ِصريب ِميعاِس ِانَّ اَهللا سالن ِمنالً وسلَِئكَِة رالْم (75)ِمنعي  لَم
 وراْالُم عجرِالَى اِهللا تو ملْفَها خمو ِديِهماَي نيا با (76)مهآاَيي 

 ريلُوا الْخافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعوا ارناَم الَِّذين
 وجاِهدوا ِفى اِهللا حق ِجهاِدِه هو (77)لَعلَّكُم تفِْلحونَ 

اج ٍج ِملَّةَ اَِبيكُمرح يِن ِمنِفى الد كُملَيلَ ععا جمو يكُمبت
ِابرِهيم هو سميكُم الْمسِلمني ِمن قَبلُ وِفى هذَا ِليكُونَ 

 كُملَيا عِهيدولُ شسوا  الراِس فَاَِقيملَى الناَء عدهوا شكُونتو
زكَوةَ واعتِصموا ِباِهللا هو مولَيكُم فَِنعم الْمولَى الصلَوةَ واَتوا ال

 ِصريالن مِنع(78)و 
  فَاستَِمعواbir misal  مثٌَلverildi  ضِربinsanlar  النَّاسEy ياَأيها

dinleyinلَه  şimdi onuِإن  kuşkusuzونعتَد الَِّذين  
yalvardıklarınızد وِن ِمن bırakıp daاللَِّه  Allah'ıخْلُقُواي لَن  dahi 

yaratamazlarاابذُب  bir sineğiلَوو  bileواعتَماج  bir araya gelseler 
لَه bunun içinمهلُبسي ِإنو  onlardan kapsaابالذُّب  Sinekًئاشَي  bir 
şeyتَنِقذُوهسلَا ي  bunu geri de alamazlarِم نْه ondanَفعض  âciz 

الطَّاِلب İsteyen deطْلُوبالْمو  kendinden istenen de 
73) Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: 
kuşkusuz Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız bunun için bir 
araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek 
onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. 
İsteyen de âciz, kendinden istenen de. 

  قَدِرِهhakkıyla  حقAllah'ınَّ اللَّهtakdir edemediler  ما قَدروا
kadriniِإن  Hiç şüphesizاللَّه  Allahلَقَِوي  çok kuvvetlidirِزيزع  

çok üstündür 
74) Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Hiç 
şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, çok üstündür. 
(*)İnsanların tek bir tanrısı bulunduğunu ikna edici biçimde ortaya koyan 
ve Allah'tan başkasına ibadet etmenin boş bir davranış olduğunu 
hatırlatan delillerden, öğüt ve uyanlardan sonra burada da, sahte tanrıların 
ve onlara tapanların durumunu özlü biçimde anlatan bir misal 
getirilmiştir. Bu temsilî anlatımda, öncelikle muhataplar bir an için, aklî 
muhakemelerini kısıtlayan önyargılardan ve esiri oldukları alışkanlıklardan 
sıyrılıp akıllarını kullanmaya, verilen örneği cankulağıyla dinlemeye davet 
edilmektedir. Örnek şudur: Allah'tan başka kendilerine tapılan, yalvarılan 
bütün varlıklar birleşseler yine de bir sinek dahi yaratamazlar, hatta onlar 
sineğin kapıp götürdüğünü bile geri alma kudretine sahip değildirler. 
Kendinden istenen âcizdir, çünkü temizliği ve bakımı için dahi başkasına 
muhtaçtır; isteyen de âcizdir, çünkü yalvardığı varlığın kendisine bile hayrı 
yoktur, o halde isteyen de eli boş kalmaya mahkûmdur. 
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 )23(سورة املؤمنون 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 (2) اَلَِّذين هم ِفى صالَِتِهم خاِشعونَ (1)قَد اَفْلَح الْمؤِمنونَ 
 والَِّذين هم ِللزكَوِة (3)والَِّذين هم عِن اللَّغِو معِرضونَ 

 ِاالَّ علَى (5)ين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُونَ  والَِّذ(4)فَاِعلُونَ 
 لُوِمنيم رغَي مهفَِان مهانماَي لَكَتا مم اَو اِجِهموِن (6)اَزفَم 

 والَِّذين هم (7)ابتغى ورآَء ذَِلك فَاُولَِئك هم الْعادونَ 
الَِّذين هم علَى صلَواِتِهم  و(8)الَماناِتِهم وعهِدِهم راعونَ 

 اَلَِّذين يِرثُونَ (10) اُولَِئك هم الْواِرثُونَ (9)يحاِفظُونَ 
 ولَقَد خلَقْنا اِْالنسانَ ِمن (11)الِْفردوس هم ِفيها خاِلدونَ 

 ثُم (13)  ثُم جعلْناه نطْفَةً ِفى قَراٍر مِكٍني(12)سالَلٍَة ِمن ِطٍني 
خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ ِعظَاما 
 نساُهللا اَح كاربفَت رلْقًا اَخخ اهأْنشاَن ا ثُمملَح ا الِْعظَامنوفَكَس

 اِلِقني(14)الْخلَم ذَِلك دعب كُمِان ونَ  ثُمت(15)ي موي كُمِان ثُم 
 ولَقَد خلَقْنا فَوقَكُم سبع طَراِئق وما كُنا (16)الِْقيمِة تبعثُونَ 

 لِْق غَاِفِلنيِن الْخ(17)ع 
ثُم Sonraلْنَاهعج  onu getirdikًنُطْفَة  nutfe halineاٍرِفي قَر  bir 

karargâhta ِكيٍنم sağlam 
13) Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. 

ثُم Sonraخَلَقْنَا  yaptıkَالنُّطْفَة  nutfeyiًلَقَةع  alakaفَخَلَقْنَا  Peşinden 
  فَخَلَقْنَاbir parçacık et haline soktuk  مضغَةalakayıً الْعلَقَةَ

ardındaَغَةضالْم  bu bir parçacık etiاِعظَام  kemiklere نَاوفَكَس 
çevirdikالِْعظَام  bu kemikleriاملَح  etle kapladıkثُم  Sonraَأنشَْأنَاه  

onu meydana getirdikخَلْقًا  bir yaratışlaآخَر  başkaكارفَتَب  pek 
yücedirاللَّه  Allahنسَأح  en güzeli olanالْخَاِلِقين  Yapıp 

yaratanların 
14) Sonra nutfeyi alaka yaptık. Peşinden alakayı, ardında bir 
parçacık et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere 
çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir 
yaratılışla meydana getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli 
olan Allah pek yücedir. 

ثُم Sonraِإنَّكُم  muhakkak ki sizدعب  ardındanذَِلك  bununتُونيلَم  
elbet öleceksiniz 

15) Sonra, muhakkak ki siz, bunun ardından elbet 
öleceksiniz. 

ثُم Sonra daِإنَّكُم  şüphesiz sizlerموي  günündeِةامالِْقي  kıyamet 
 tekrar diriltileceksiniz ونتُبعثُ

16) Sonra da şüphesiz, sizler kıyamet gününde tekrar 
diriltileceksiniz. 

لَقَدو Andolsunخَلَقْنَا  biz yarattıkقَكُمفَو  sizin üstünüzdeعبس  
yediَاِئقطَر  yolو  Veا كُنَّام  biz değilizالْخَلِْق نع  yaratmaktan 
 habersiz ِلينغَاِف

17) Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Ve biz 
yaratmaktan habersiz değiliz. 
 
 
 
 
 

23 MÜ’MİNUN SURESİ  
Kur'an-ı Kerim'in 23. sûresi. 118 âyet, 1840 kelime ve 4840 
harften ibarettir. Kûfeliler'in dışındakiler, 117 ayet olduğu 
görüşündedirler. Mekkî sûrelerden olup, Enbiyâ sûresinden sonra 
nâzil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen Allah'a iman edenler 
anlamındaki "el-Mü'minûn" kelimesinden almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

قَد Gerçektenَأفْلَح  kurtuluşa ermiştirْؤِمنُونالْم  müminler 
1) Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir; 

الَِّذين kiمه  Onlarِفي  içindedirlerلَاِتِهمص  namazlarında 
ونخَاِشع huşû  

2) Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler; 
Efendimiz (a.s.) namazda sakalıyla oynayan bir adam gördü. Buyurdu ki: 
"Eğer bunun kalbi huşu dolu olsaydı azaları da huşu ile dolardı.”402 

و Ve الَِّذين kiمه  onlarاللَّغِْو نع  yararsız şeylerdenونِرضعم  
yüz çevirirler 

3) Ve onlar ki, yararsız şeylerden yüz çevirirler; 
و Ve الَِّذين kiمه  onlarكَاِةِللز  zekâtıفَاِعلُون  verirler 

4) Ve onlar ki, zekâtı verirler; 
و Ve الَِّذين kiمه  onlarوِجِهمِلفُر  iffetleriniاِفظُونح  korurlar 

5) Ve onlar ki, iffetlerini korurlar; 
 sahip  ما ملَكَتveyaْ  أوeşleri  علَى َأزواِجِهمAncak hariç ِإلَّا

olduğuمانُهمَأي  ellerininمفَِإنَّه  Kuşkusuz onlarرغَي  değillerdir 
لُوِمينم kınanmış 

6) Ancak eşleri veya ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) 
hariç. Kuşkusuz onlar kınanmış değillerdir. 

نفَم Her kimتَغَىاب  gitmek isterseاءرو  bunun ötesineذَِلك  
işte لَِئكفَُأو bunlarمه  kimselerdirونادالْع  haddi aşan 

7) Her kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi 
aşan kimselerdir. 

و Veالَِّذين  kiمه  onlarانَاِتِهمِلَأم  emanetlerineو  ve ِدِهمهع 
ahidlerineوناعر  riayet ederler 

8) Ve onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler; 
و Ve الَِّذين kiمه  onlarاِتِهملَولَى صع  namazlarınaاِفظُونحي  

devam ederler 
9) Ve onlar ki, namazlarına devam ederler. 

لَِئكُأو İşteمه  asıl bunlarاِرثُونالْو  vâris olacaklardır 
10) İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır; 
Peygamber (a.s)’a vahiy indirildiğinde yüzünün yakınlarında arı vızıltısı 
gibi bir ses işitilirdi. Bir gün ona vahiy indirildi, biz de bir süre onun 
yanında durduk. Sonra üzerinden vahiy hali geçti, kıbleye döndü, ellerini 
kaldınp dedi ki: "Allah'ım üzerimizdeki nimetlerini arttır, üzerimizdeki 
nimetlerinden bir şey eksiltme. Bizi razı kıl ve bizden de razı ol. -Sonra 
şöyle buyurdu:- Bana on âyet-i kerîme indirildi ki, onları gereği gibi 
uygulayan bir kimse cennete girer. Mü’minun suresinin bu on âyet-i 
kerime sona erinceye kadar okudu. 403 

الَِّذين kimselerِرثُوني  vâris olanسودالِْفر  Firdevs'eمه  buاِفيه  
orada ونخَاِلد ebedî kalıcıdırlar 

11) Firdevs'e vâris olan bu kimseler, orada ebedî 
kalıcıdırlar. 

لَقَدو Andolsunخَلَقْنَا  biz yarattıkانالِْإنس  insanıلَالٍَةس ِمن  süzme 
bir ِطيٍن ِمن çamurdan 

12) Andolsun biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cüz 18 – Sure 23                                        Mü’minun  Suresi                                               Sayfa 341 



و Ve اهلَيع onların üzerindeو  ve لَىع üzerindeالْفُلِْك  gemilerin 
لُونمتُح taşınırsınız 

22) Ve onların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. 
لَقَدو Andolsun kiلْنَاسَأر  gönderdikانُوح  Nuh'uِمِهِإلَى قَو  

kavmineفَقَاَل  dediِماقَوي  Ey kavmimوادباع  kulluk edinاللَّه  
Allah'aام  yokturلَكُم  Sizin içinِإلٍَه ِمن  ilahهرغَي  O'ndan başka 

 Hâla sakınmaz ون تَتَّقُ?mısınız َأفَلَا
23) Andolsun ki, Nuh'u kavmine gönderdik: Ey kavmim! 
Allah'a kulluk edin. Sizin için O'ndan başka bir ilah yoktur. 
Hâla sakınmaz mısınız? dedi. 

 ِمنinkarcı   الَِّذين كَفَرواileri gelenleri  الْملَُأşöyle dediler فَقَاَل
 beşer بشَرbaşka   ِإلَّاBu  هذَاbir şey değildir  ماKavminin قَوِمِه

olmaktanِمثْلُكُم  tıpkı sizin gibiِريدي  istiyorَلتَفَضي َأن  hâkim 
olmakكُملَيع  Size üstünو  veلَو  Eğerشَاء  isteseydiاللَّه  Allah 
  ما سِمعنَاmelekler  ملَاِئكَةmuhakkak ki gönderirdiً لََأنزَل

duymadıkذَاِبه  böyle bir şeyاِئنَاِفي آب  Biz atalarımızdanِلينالَْأو  
geçmişteki 

24) Kavminin inkarcı ileri gelenleri şöyle dediler: "Bu, tıpkı 
sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey değildir. Size 
üstün ve hâkim olmak istiyor. Eğer Allah isteseydi, 
muhakkak ki melekler gönderirdi. Biz geçmişteki 
atalarımızdan böyle bir şey duymadık." 

ِإن وه Bu bir ِإلَّا yalnızcaٌلجر adamdırِبِه  kendisindeٌِجنَّة  
delilik bulunanواصبفَتَر  katlanıp bekleyin bakalımِبِه  Öyle 

ise onaتَّىح  kadarِحيٍن  bir süreye 
25) "Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir adamdır. 
Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım." 

  كَذَّبوِنيkarşı ِبما bana yardım et  انصرِنيRabbim  ربdedi قَاَل
beni yalanlamalarına 

26) Rabbim! dedi, beni yalanlamalarına karşı bana yardım 
et! 

 yap  َأن اصنَعBunun üzerine ona  ِإلَيِهşöyle vahyettik فََأوحينَا
الْفُلْك gemiyiِننَايِبَأع  Gözlerimizin önündeو  ve ِينَاحو 

bildirdiğimiz şekildeفَِإذَا  zamanاءج  gelip deنَارَأم  Bizim 
emrimizفَارو  sular coşupالتَّنُّور  yükselmeye başladığıلُكفَاس  

alاِفيه  orayaٍّكُل ِمن  herِنيجوز  cinsten eşler halinde ِناثْنَي iki 
taneو  ve لَكَأه bir de aileniِإلَّا  dışındakiنم  kendisiَقبس  daha 
önceِهلَيع  aleyhindeَُل الْقو hüküm verilmiş مِمنْه olanların لَاو 

  ظَلَمواkonusunda  ِفي الَِّذينbana hiç yalvarma تُخَاِطبِني
Zulmetmiş olanlarمِإنَّه  Zira onlar kesinlikleقُونغْرم  

boğulacaklardır 
27) Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: Gözlerimizin 
önünde ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz 
gelip de sular coşup yükselmeye başladığı zaman her 
cinsten eşler halinde iki tane ve bir de, içlerinden, daha 
önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki 
aileni oraya (gemiye) al. Zulmetmiş olanlar konusunda 
bana hiç yalvarma! Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واَنزلْنا ِمن السماِء ماًء ِبقَدٍر فَاَسكَناه ِفى اْالَرِض وِانا علَى 
 فَاَنشأْنا لَكُم ِبِه جناٍت ِمن نِخيٍل (18)ذَهاٍب ِبِه لَقَاِدرونَ 

 وشجرةً (19)واَعناٍب لَكُم ِفيها فَواِكه كَِثريةٌ وِمنها تأْكُلُونَ 
 ٍغ ِلالَِكِلنيِصبِن وهِبالد تبناَء تنيطُوِر س ِمن جرخ(20)ت 

ةً نراِم لَِعبعِفى اْالَن ِانَّ لَكُما وِفيه لَكُما وطُوِنها ِفى بِمم ِقيكُمس
 وعلَيها وعلَى الْفُلِْك (21)مناِفع كَِثريةٌ وِمنها تأْكُلُونَ 

 ولَقَد اَرسلْنا نوحا ِالَى قَوِمِه فَقَالَ ياقَوِم (22)تحملُونَ 
هرِالٍَه غَي ِمن ا لَكُموا اَهللا مدبقُونَ  اَفَ اعتفَقَالَ (23)الَ ت 

الْملؤا الَِّذين كَفَروا ِمن قَوِمِه ما هذَا ِاالَّ بشر ِمثْلُكُم يِريد اَنْ 
يتفَضلَ علَيكُم ولَو شاَء اُهللا الَنزلَ ملَِئكَةً ما سِمعنا ِبهذَا ِفى 

 ِلنيا اْالَواِئنِاالَّ (24)اَب وى  ِانْ هتوا ِبِه حصبرةٌ فَتلٌ ِبِه ِجنجر
 فَاَوحينا ِالَيِه (26) قَالَ رب انصرِنى ِبما كَذَّبوِن (25)ِحٍني 

 ورنالت فَارا ونراَء اَما فَِاذَا جِينحوا وِننيِباَع ِع الْفُلْكناَِن اص
 اثْنيِن واَهلَك ِاالَّ من سبق علَيِه فَاسلُك ِفيها ِمن كُلٍّ زوجيِن

الْقَولُ ِمنهم والَ تخاِطبِنى ِفى الَِّذين ظَلَموا ِانهم مغرقُونَ 
(27) 

و Veلْنَاَأنز  indiripاِءمالس ِمن  göktenاءم  suٍرِبقَد  uygun bir 
ölçüdeكَنَّاهفََأس  onu durdurdukِض ِفي الَْأر arzdaو  Veِإنَّا  elbet 
bizimاٍبلَى ذَهع  gidermeye deِبِه  onuونلَقَاِدر  gücümüz yeter 

18) Ve gökten uygun bir ölçüde su indirip onu arzda 
durdurduk. Ve bizim onu gidermeye de elbet gücümüz 
yeter. 

 Böylece onun ِبِه sayesinde sizin meydana getirdik لَكُم فََأنشَْأنَا
  لَكُمüzüm bağları َأعنَاٍب ve  وhurma  ِمن نَِخيٍلbahçeleri جنَّاٍت

sizin için اِفيه Bunlarda اِكهفَو meyveler vardırٌةكَِثير  birçokو  
ve اِمنْه siz onlardan تَْأكُلُون yersiniz 

19) Böylece onun sayesinde sizin yararınıza hurma 
bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bunlarda 
sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. 

و Veًةرشَج  yetişen bir ağaçجتَخْر  daha meydana getirdik ki 
 ekmeğine ِن ِبالدهbu ağaç  تَنْبتSînâ'da daُ  سينَاءTûr-i ِمن طُوِر

katık verirٍغِصبو  hem yağِللْآِكِلين  hem de yiyenlerin 
20) Ve Tûr-i Sînâ'da da yetişen bir ağaç daha meydana 
getirdik ki, bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine 
katık verir. 

و Veِإن  elbetteلَكُم  sizin içinاِمِفي الَْأنْع  hayvanlardaًةرلَِعب  
ibretler vardırنُسِقيكُم  size içiririzاطُوِنها ِفي بِمم  Onların 

karınlarındakindenلَكُمو  sizin içinاِفيه  Onlardaنَاِفعم  faydalar 
daha vardırٌةكَِثير  birçokو  veاِمنْه  onlardan daتَْأكُلُون  

yersiniz 
21) Ve hayvanlarda sizin için elbette ibretler vardır. Onların 
karınlarındakinden (sütlerinden) size içiririz. Onlarda sizin 
için birçok faydalar daha vardır; ve onlardan da yersiniz. 
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فَِاذَا استويت اَنت ومن معك علَى الْفُلِْك فَقُِل الْحمد ِللَِّه 
 ِم الظَّاِلِمنيالْقَو ا ِمنينجالً (28)الَِّذى نزنِزلِْنى ماَن بقُلْ رو 

 ِانَّ ِفى ذَِلك الَياٍت وِانْ كُنا (29)ا واَنت خير الْمنِزِلني مباركً
 ِلنيتب(30)لَم ِرينا اَخنقَر ِدِهمعب ا ِمنأْنشاَن ا (31) ثُملْنسفَاَر 

ِفيِهم رسوالً ِمنهم اَِن اعبدوا اَهللا ما لَكُم ِمن ِالٍَه غَيره اَفَالَ 
 وقَالَ الْمُأل ِمن قَوِمِه الَِّذين كَفَروا وكَذَّبوا ِبِلقَاِء (32)تتقُونَ 

 ِمثْلُكُم رشذَا ِاالَّ با ها مينوِة الديِفى الْح ماهفْنراَتِة واْالَِخر
هأْكُلُونَ ِمنا تأْكُلُ ِممونَ  يبرشا تِمم برشيلَِئ(33) وو  ن
ا ِمثْلَكُمرشب متاَطَع  كُمونَ   ِاناِسر(34)ِاذًا لَخ كُماَن كُمِعداَي 

 هيهات (35)ِاذَا ِمتم وكُنتم ترابا وِعظَاما اَنكُم مخرجونَ 
 ِانْ ِهى ِاالَّ حياتنا الدنيا نموت (36)هيهات ِلما توعدونَ 

نو وِثنيعبِبم نحا نما ويلَى (37)حى عرلٌ ِافْتجِاالَّ ر وِانْ ه 
 ِمِننيؤِبم لَه نحا نما وا (38)اِهللا كَِذبِنى ِبمرصان بقَالَ ر 

 فَاَخذَتهم (40) قَالَ عما قَِليٍل لَيصِبحن ناِدِمني (39)كَذَّبوِن 
 ثُم (41)الْحق فَجعلْناهم غُثَاًء فَبعدا ِللْقَوِم الظّاَِلِمني الصيحةُ ِب

 ِرينا اَخونقُر ِدِهمعب ا ِمنأْنش(42)اَن 
ِهي ِإن şuِإلَّا  ancakاتُنَايح  Hayat ibarettirانْيالد  dünya 

hayatımızdanُوتنَم  ölürüzاينَحو  yaşarızَا نمو نح biz değiliz 
وِثينعبِبم bir daha diriltilecek de 

37) "Hayat, ancak şu dünya hayatımızdan ibarettir. ölürüz, 
yaşarız; biz bir daha diriltilecek de değiliz." 

ِإن bir kimsedirوه  Buِإلَّا  sadeceٌلجر  adamىافْتَر  uyduran 
 ona  لَهbiz  نَحنdeğiliz  وماyalan  كَِذباAllah  اللَِّهhakkında علَى

ْؤِمِنينِبم inanacak 
38) "Bu adam, sadece Allah hakkında yalan uyduran bir 
kimsedir; biz ona inanacak değiliz." 

 karşılık  ِبماbana yardımcı ol  انصرِنيRabbim  ربdedi قَاَل
 beni yalanlamalarına كَذَّبوِني

39) Rabbim! Beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol! 
dedi. 

 onlar  لَيصِبحنPek yakında  عما قَِليٍلAllah şöyle buyurdu قَاَل
mutlakaنَاِدِمين  pişman olacaklar 

40) Allah şöyle buyurdu: Pek yakında onlar mutlaka pişman 
olacaklar. 

 vukuu korkunç bir ses  الصيحةNitekim yakalayıverdiُ َأخَذَتْهمفَ
  غُثَاءKendilerini çevirdik  فَجعلْنَاهمkaçınılmaz olan ِبالْحقِّ

hemen sel süprüntüsüne ادعفَب canı cehenneme ِمِللْقَو 
topluluğununالظَّاِلِمين  Zalimler 

41) Nitekim, vukuu kaçınılmaz olan korkunç bir ses 
yakalayıverdi onları! Kendilerini hemen sel süprüntüsüne 
çevirdik. Zalimler topluluğunun canı cehenneme! 

ثُم Sonraَأنشَْأنَا  getirdikِدعب ِمن  ardından ِهم onlarınونًاقُر  
nesillerآخَِرين  başka 

42) Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. 
 
 
 
 
 

  معكbirlikte  ومنSen  َأنْتyerleştiğinَ  استَويتzamanَ فَِإذَا
yanındakilerleلَى الْفُلِْكع  gemiyeفَقُْل  deدمالْح  hamdolsunِللَِّه  

Allah'aانَاالَِّذي نَج  Bizi kurtaranِمالْقَو ِمن  topluluğundan 
الظَّاِلِمين zalimler 

28) Sen, yanındakilerle birlikte gemiye yerleştiğin zaman: 
"Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun" 
de. 

و Ve قُْل de kiبر  Rabbimَأنِزلِْني  Beni indirلًانْزم  bir yere 
  الْمنِزِلينen hayırlısısın  خَيرsen  َأنْتVeَ  وbereketli مباركًا

iskân edenlerin 
29) Ve de ki: Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. Ve sen, 
iskân edenlerin en hayırlısısın. 

ِإن Şüphesizِفي ذَِلك  bundaاٍتلَآي  birtakım ibretler vardırو  
Veكُنَّا ِإن  hakikaten bizتَِلينبلَم  deneriz 

30) Şüphesiz bunda birtakım ibretler vardır. Ve hakikaten 
biz deneriz. 

ثُم Sonraَأنشَْأنَا  meydana getirdikِد ِمنعب  ardından ِهم onların 
 bir başka  آخَِرينnesil قَرنًا

31) Sonra onların ardından bir başka nesil meydana 
getirdik. 

 bir peygamber  رسولًاOnlar arasından  ِفيِهمgönderdik فََأرسلْنَا
مِمنْه kendilerineوادباع َأن  kulluk edinاللَّه  Allah'aام  yoktur 
لَكُم Sizinِإلٍَه ِمن  ilahınızهرغَي  O'ndan başkaَأفَلَا تَتَّقُون  Hâla 

sakınmaz mısınız? 
32) Onlar arasından kendilerine: "Allah'a kulluk edin. Sizin 
O'ndan başka bir ilahınız yoktur. Hâla sakınmaz mısınız?" 
bir peygamber gönderdik. 

و Veقَاَل  dedilerلَُأالْم  varlıklı kişilerِمِهقَو ِمن  onun 
kavmindenواكَفَر الَِّذين  kâfir olupواكَذَّبو  yalanlayanِبِلقَاِء  

ulaşmayıِةالْآِخر  ahireteو  ve مفْنَاهَأتْر kendilerine refah 
verdiğimizاِةيِفي الْح  hayatındaانْيالد  dünyaذَاا هم  Buِإلَّا  

sadeceشَرب  bir insandırِمثْلُكُم  sizin gibiْأكُُلي  yerا تَْأكُلُونِمم  
yediğinizdenِمنْه  sizinبشْريو  içerاِمم  sizinونبتَشْر  
içtiğinizden 

33) Ve onun kavminden, kâfir olup ahirete ulaşmayı 
yalanlayan ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz 
varlıklı kişiler: "Bu, dediler, sadece sizin gibi bir insandır; 
sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer." 

و Veلَِئن  gerçektenتُمَأطَع  itaat edersenizاشَرب  bir beşereِمثْلَكُم  
sizin gibiِإنَّكُم  kuşkusuz sizِإذًا  herhaldeونلَخَاِسر  ziyan 
edersiniz 

34) "Ve gerçekten, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, 
kuşkusuz siz herhalde ziyan edersiniz." 

كُمِعدَأي mı vaad ediyor?َأنَّكُم  Size ِإذَا zamanِمتُّم  öldüğünüz 
كُنتُمو geldiğinizاابتُر  toprakو  ve اِعظَام kemik yığını haline 
َأنَّكُم mutlak surette sizinونجخْرم  çıkarılacağınızı 

35) "Size, öldüğünüz, toprak ve kemik yığını haline 
geldiğiniz zaman, mutlak surette sizin çıkarılacağınızı mı 
vaad ediyor?" 

 Size  تُوعدونşey  ِلماgerçekten uzak  هيهاتçok uzakَ هيهاتَ
vaad edilen 

36) "Size vaad edilen şey, gerçekten uzak, çok uzak." 
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47) Bu yüzden dediler ki: Kavimleri bize kölelik ederken, 
bizim gibi olan bu iki adama inanır mıyız? 

 bu sebeple oldular  فَكَانُواBöylece onları هما yalanladılar فَكَذَّبو
لَِكينهالْم ِمن helâk edilenlerden 

48) Böylece onları yalanladılar, bu sebeple helâk 
edilenlerden oldular. 

لَقَدو Andolsunنَاآتَي  biz verdikىوسم  Musa'yaالِْكتَاب  Kitab'ı 
ملَّهلَع belki onlarونتَدهي  yola gelirler diye 

49) Andolsun biz Musa'ya, belki onlar yola gelirler diye, 
Kitab'ı verdik. 

و Veلْنَاعج  kıldıkناب  oğlunuميرم  Meryemو  ve هُأم annesini 
deًةآي  bir alâmetامنَاهيآوو  yerleştirdikٍةوبِإلَى ر  tepeyeذَاِت  

elverişliاٍرقَر yerleşmeye ِعيٍنمو suyu bulunan 
50) Ve Meryem oğlunu ve annesini de bir alâmet kıldık; 
onları, yerleşmeye elverişli, suyu bulunan tepeye 
yerleştirdik. 

 Temiz olan  ِمن الطَّيباِتyiyin  كُلُواPeygamber  الرسُلEy ياَأيها
şeylerdenلُواماعو  işler yapınااِلحص  güzelِإنِّي  Ben sizin اِبم 

لُونمتَع yaptıklarınızıع ِليم hakkıyle bilmekteyim 
51) "Ey Peygamber! Temiz olan şeylerden yiyin; güzel işler 
yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyle bilmekteyim." 

و Veِإن  şüphesizِذِهه  buتُكُمُأم  sizin ümmetinizdirًةُأم  ümmet 
olarakًةاِحدو  bir tekَأنَاو  ben deكُمبر  sizin Rabbinizimفَاتَّقُوِني  

Öyle ise benden sakının 
52) "Ve şüphesiz bu bir tek ümmet olarak sizin 
ümmetinizdir; ben de sizin Rabbinizim. Öyle ise benden 
sakının."  

 parça  زبراaralarındaki  بينَهمişlerini  َأمرهمNe var ki فَتَقَطَّعوا
parça böldülerُّكُل  bütünٍبِحز  Her gurupاِبم  ileِهميلَد  

kendilerinde bulunanونفَِرح  sevinirler 
53) Ne var ki aralarındaki bütün işlerini parça parça 
böldüler. Her gurup kendilerinde bulunan ile sevinirler. 

فَذَر başbaşa bırakمه  Şimdi sen onlarıِتِهمرِفي غَم  sapıklıkları 
ileتَّىح  kadarِحيٍن  bir zamana 

54) Şimdi sen onları bir zamana kadar gaflet, sapıklıkları ile 
başbaşa bırak! 

ونبسحَأي Sanıyorlar mı kiمها نُِمدَأنَّم  verdiğimiz ِبِه onlara ِمن 
 oğullar ile نبِني ve  وservet ماٍل

55) Sanıyorlar mı ki, onlara verdiğimiz servet ve oğullar ile. 
اِرعنُس can atıyoruz? ملَه Kendilerineاِترِفي الْخَي  faydalar 

sağlamak içinلب  Hayırونرشْعلَا ي onlar farkına varamıyorlar 
56) Kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz? Hayır, 
onlar farkına varamıyorlar. 

ِإن Kuşkusuzمه الَِّذين  onlarِةخَشْي ِمن  saygıdan dolayıِهمبر  
Rablerine olanشِْفقُونم  kötülükten sakınanlar 

57) Kuşkusuz onlar Rablerine olan saygıdan dolayı 
kötülükten sakınanlar; 

و Veالَِّذي مه ن onlarاِتِبآي  âyetlerineِهمبر  Rablerininْؤِمنُوني  
inananlar 

58) Ve onlar Rablerinin âyetlerine inananlar; 
و Veمه الَِّذين  onlarِهمبِبر  Rablerineشِْركُونلَا ي  ortak 

tanımayanlar 
59) Ve onlar Rablerine ortak tanımayanlar; 
 
 
 
 
 
 
 

 ثُم اَرسلْنا (43)ما تسِبق ِمن اُمٍة اَجلَها وما يستأِْخرونَ 
بوه فَاَتبعنا بعضهم بعضا رسلَنا تترا كُلَّما جاَء اُمةً رسولُها كَذَّ

 ثُم اَرسلْنا (44)وجعلْناهم اَحاِديثَ فَبعدا ِلقَوٍم الَ يؤِمنونَ 
 ِالَى ِفرعونَ (45)موسى واَخاه هرونَ ِباَياِتنا وسلْطَاٍن مِبٍني 

 فَقَالُوا اَنؤِمن (46)ني ومالَِئِه فَاستكْبروا وكَانوا قَوما عاِل
 فَكَذَّبوهما فَكَانوا (47)ِلبشريِن ِمثِْلنا وقَومهما لَنا عاِبدونَ 

 لَِكنيهالْم ونَ (48)ِمندتهي ملَّهلَع ابى الِْكتوسا منياَت لَقَدو 
(49)اَوةً واَي هاُمو ميرم نا ابلْنعجٍة ذَاِت  ووبآ ِالَى رماهني

 يآاَيها الرسلُ كُلُوا ِمن الطَّيباِت واعملُوا (50)قَراٍر ومِعٍني 
 ِليملُونَ عمعا تى ِبما ِاناِلحةً (51)صاُم كُمتِذِه اُمِانَّ هو 

اَمرهم بينهم زبرا  فَتقَطَّعوا (52)واِحدةً واَنا ربكُم فَاتقُوِن 
 فَذَرهم ِفى غَمرِتِهم حتى (53)كُلُّ ِحزٍب ِبما لَديِهم فَِرحونَ 

 (55) اَيحسبونَ اَنما نِمدهم ِبِه ِمن ماٍل وبِنني (54)ِحٍني 
ِذين هم  ِانَّ الَّ(56)نساِرع لَهم ِفى الْخيراِت بل الَ يشعرونَ 

 والَِّذين هم ِباَياِت ربِهم (57)ِمن خشيِة ربِهم مشِفقُونَ 
 (59) والَِّذين هم ِبربِهم الَ يشِركُونَ (58)يؤِمنونَ 

  وماecelini  َأجلَهاHiçbir ümmet  ِمن ُأمٍةöne alabilir  تَسِبقneُ ما
ne deونتَْأِخرسي  erteleyebilir 

43) Hiçbir ümmet, ecelini ne öne alabilir, ne de 
erteleyebilir. 

ثُم Sonraلْنَاسَأر  biz gönderdikلَنَاسر  peygamberlerimiziىتَتْر  
peyderpeyَّكُل  her defasındaاءا جم  geldiğiًةُأم  Herhangi bir 

ümmeteاولُهسر  peygamberlerininوهكَذَّب  onlar yalanladılar 
  وbiri  بعضاonları biri  بعضهمbiz de ardından yok ettik فََأتْبعنَا

ve ملْنَاهعج onları dönüştürdükَاِديثَأح  ibret hikâyelerineادعفَب  
canı cehennemeٍمِلقَو  kavminْؤِمنُونلَا ي  Artık iman etmeyen 

44) Sonra biz peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. 
Herhangi bir ümmete peygamberlerinin geldiği her 
defasında, onlar yalanladılar; biz de onları biri biri ardından 
yok ettik ve onları ibret hikâyelerine dönüştürdük. Artık 
iman etmeyen kavmin canı cehenneme. 

ثُم Sonraلْنَاسَأر  gönderdikىوسم  Musaو  ve َأخَاه kardeşi 
وناره Harun'uاِتنَاِبآي  âyetlerimizleو  ve لْطَاٍنس bir fermanla 
 apaçık مِبيٍن

45) Sonra âyetlerimizle ve apaçık bir fermanla Musa ve 
kardeşi Harun'u gönderdik. 

نوعِإلَى ِفر Firavun'aو  ve لَِئِهم ileri gelenlerine deوارتَكْبفَاس  
Onlar ise kibire kapıldılarو  ve كَانُوا oldularامقَو  bir kavim 

اِلينع ululuk taslayan 
46) Firavun'a ve ileri gelenlerine de. Onlar ise kibire 
kapıldılar ve ululuk taslayan bir kavim oldular. 

 bu iki  ِلبشَريِن?inanır mıyız  َأنُْؤِمنBu yüzden dediler ki فَقَالُوا
adamaِمثِْلنَا  bizim gibi olanامهمقَوو  Kavimleriلَنَا  bizeوناِبدع  

kölelik ederken 
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والَِّذين يؤتونَ ما اَتوا وقُلُوبهم وِجلَةٌ اَنهم ِالَى ربِهم راِجعونَ 
 (61) اُولَِئك يساِرعونَ ِفى الْخيراِت وهم لَها ساِبقُونَ (60)

مهو قِبالْح ِطقني ا ِكتاَبنيلَدا وهعسا ِاالَّ وفْسن كَلِّفالَ نالَ و 
 بلْ قُلُوبهم ِفى غَمرٍة ِمن هذَا ولَهم اَعمالٌ ِمن (62)يظْلَمونَ 

 حتى ِاذَا اَخذْناَ مترِفيِهم (63)دوِن ذَِلك هم لَها عاِملُونَ 
 الَ تجئَروا الْيوم ِانكُم ِمنا الَ (64)ِبالْعذَاِب ِاذَا هم يجئَرونَ 

صنونَ تلَى (65)رع متفَكُن كُملَيلَى عتاِتى تاَي تكَان قَد 
 مستكِْبِرين ِبِه ساِمرا تهجرونَ (66)اَعقَاِبكُم تنِكصونَ 

(67) ماَء هأِْت اَبي ا لَمم ماَء هج لَ اَموا الْقَوربدي اَفَلَم 
 ِلني(68)اْالَوي لَم ونَ  اَمِكرنم لَه مفَه مولَهسِرفُوا ر(69)ع 

اَم يقُولُونَ ِبِه ِجنةٌ بلْ جاَء هم ِبالْحق واَكْثَرهم ِللْحق كَاِرهونَ 
(70) ضاْالَرو اتومِت السدلَفَس مآَء هواَه قالْح عبلَِو اتو 

ماهنيلْ اَتب ِفيِهن نمونَ وِرضعم ِذكِْرِهم نع مفَه ِبِذكِْرِهم 
(71) اِزِقنيالر ريخ وهو ريخ كبر اجرا فَخجرخ مئَلُهست اَم 
 وِانَّ الَِّذين (73) وِانك لَتدعوهم ِالَى ِصراٍط مستِقيٍم (72)

 (74) لَناِكبونَ الَ يؤِمنونَ ِباْالَِخرِة عِن الصراِط
َأم Yoksaقُولُوني  söylüyorlar?ِبِه  ondaٌِجنَّة  bir cinnet 

olduğunu muْلب  Hayırمهاءج  o kendilerine getirmiştirِّقِبالْح  
hakkıَأكْثَرو  çoğu iseمه  Onlarınِّقِللْح  haktanونكَاِره  

hoşlanmamaktadırlar 
70) Yoksa onda bir cinnet olduğunu mu söylüyorlar? Hayır; 
o, kendilerine hakkı getirmiştir. Onların çoğu ise haktan 
hoşlanmamaktadırlar. 

و Veلَو  eğerعاتَّب  uysaydıُّقالْح  hakمهاءوَأه  onların kötü 
isteklerine ْتدلَفَس bozulur giderdi ُاتاومالس mutlaka göklerو  

ve ضالَْأر yer ileنمو  bunlardaِفيِهن  bulunanlarْلب  Hayırنَاَأتَي  
biz getirdik مه onlaraِبِذكِْرِهم  zikriمفَه  fakat onlarِذكِْر نع  

zikirden ِهم buونِرضعم  sırt çevirdiIer 
71) Ve eğer hak, onların kötü isteklerine uysaydı, mutlaka 
gökler ve yer ile bunlarda bulunanlar bozulur giderdi. 
Hayır, biz onlara zikri getirdik; fakat onlar bu zikirden sırt 
çevirdiIer. 

َأم Yoksaمَألُهتَس  sen onlardan istiyorsun?اجخَر  bir karşılık 
اجفَخَر vereceğiكبر Rabbininرخَي daha hayırlıdırو  Veوه Oرخَي 

en hayırlısıdırاِزِقينالر rızık verenlerin 
72) Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin 
vereceği daha hayırlıdır. Ve O, rızık verenlerin en 
hayırlısıdır. 

و Ve ِإنَّك gerçek şu ki senوعلَتَد  çağırıyorsunمه  onları ِإلَى 
 doğru  مستَِقيٍمbir yola ِصراٍط

73) Ve gerçek şu ki sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. 
و Ve ِإن kuşkusuzْؤِمنُونلَا ي الَِّذين  inanmayanlar ِةِبالْآِخر 

ahireteاِطرالص نع yoldanونلَنَاِكب  çıkmaktadırlar 
74) Ve kuşkusuz ahirete inanmayanlar, yoldan 
çıkmaktadırlar. 
 
 
 
 

و Ve ْؤتُوني الَِّذين yapanlar ا آتَوام yapmakta oldukları işleri 
  ِإلَى ربِهمkuşkusuz onlar  َأنَّهمçarparak  وِجلَةkalpleriٌ بهموقُلُو

Rablerineوناِجعر  dönecekleri için 
60) Ve kuşkusuz onlar Rablerine dönecekleri için yapmakta 
oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar; 

لَِئكُأو İşte onlarوناِرعسي  koşuşurlarاِترِفي الْخَي  iyiliklereو  ve 
مه onlarاِبقُونا سلَه  öncü olanlardır 

61) İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve onlar öncü olanlardır.  
و Ve ُلَا نُكَلِّف yükümlü kılmayızانَفْس  hiçkimseyiِإلَّا  başkası ile 

 bir ِكتَابNezdimizde   ولَدينَاbiz gücünün yettiğinden وسعها
kitap vardırُنِطقي  söyleyenِّقِبالْح  hakkıو  ve مه onlar لَا 

ونظْلَمي haksızlığa uğratılmazlar 
62) Ve biz hiçkimseyi gücünün yettiğinden başkası ile 
yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap 
vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. 

 ِمنcehâlet   غَمرٍةiçindedir  ِفيonların kalpleri  قُلُوبهمHayır بْل
 birtakım işleri  َأعماٌلAyrıca onların  ولَهمbu hususta هذَا

vardır kiوِند ِمن  bundan öteذَِلك  dururlarمه  onlarالَه  bu 
اِملُونع işleri yapar 

63) Hayır, onların kalpleri bu hususta cehâlet içindedir. 
Ayrıca onların bundan öte birtakım işleri vardır ki, onlar bu 
işleri yapar dururlar. 

 bolluk  متْرِفيِهمuğrattığımız  َأخَذْنَاzaman  ِإذَاEn nihayet حتَّى
içinde olanlarınıذَاِب ِبالْع azabaِإذَا  bakarsın kiمه  onlar 

ونَأرجي feryadı basarlar 
64) En nihayet, bolluk içinde olanlarını azaba uğrattığımız 
zaman, bakarsın ki onlar feryadı basarlar. 

  ِمنَّاZira siz  ِإنَّكُمBugün  الْيومboşuna sızlanmayın لَا تَجَأروا
bizdenونرلَا تُنص  yardım göremeyeceksiniz 

65) Bugün boşuna sızlanmayın. Zira siz bizden yardım 
göremeyeceksiniz. 

قَد Çünküْكَانَت  daاِتيآي  âyetlerimتُتْلَى  okunurdu كُملَيع size 
فَكُنتُم oldunuzقَاِبكُملَى َأعع  dönerونتَنِكص  gerisin geriye 

66) Çünkü âyetlerim size okunurdu da gerisin geriye döner 
oldunuz.  

تَكِْبِرينسم ululanırdınızِبِه  Oradaااِمرس  ulu-orta söylenirdiniz 
ونرجتَه geceleyin de 

67) Orada ululanırdınız, geceleyin de ulu-orta söylenirdiniz. 
َأفَلَم mi?واربدي  hiç düşünmedilerَلالْقَو  Onlar bu sözüَأم  

Yoksaمهاءج  kendilerine gelmeyenْأِتي ا لَمم  bir şey mi 
geldi?مهاءآب  geçmişteki atalarınaِلينالَْأو  daha önce 

68) Onlar bu sözü hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, 
daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? 

َأم Yoksaِرفُواعي لَم  henüz tanımadılar daمولَهسر  
Peygamberleriniمفَه  bu yüzden miلَه  onuوننِكرم  inkâr 

ediyorlar? 
69) Yoksa Peygamberlerini henüz tanımadılar da bu 
yüzden mi onu inkâr ediyorlar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cüz 18 – Sure 23                                        Mü’minun  Suresi                                                Sayfa 345 



و Ve وه Oِيحالَِّذي ي  yaşatanو  ve ُِميتي öldürendirلَهو  O'nun 
eseridirُاخِْتلَاف  değişmesiِلاللَّي  geceninو  ve اِرالنَّه gündüzün 

 aklınızı kullanmaz  تَعِقلُونHâla mısınız َأفَلَا
80) Ve O, yaşatan ve öldürendir; gecenin ve gündüzün 
değişmesi O'nun eseridir. Hâla aklınızı kullanmaz mısınız. 

 dedikleri  ما قَاَلgibi  ِمثَْلdediler  قَالُواBuna rağmen onlar بْل
لُونالَْأو öncekilerin 

81) Buna rağmen onlar, öncekilerin dedikleri gibi dediler. 
 bir  تُراباSahi biz  وكُنَّاyeniden  ِمتْنَا?öyle mi  َأِئذَاDediler ki قَالُوا

toprakو  ve اِعظَام kemik yığını haline gelmişkenَأِئنَّا  mutlaka 
وثُونعبلَم diriltileceğiz 

82) Dediler ki: Sahi biz, ölüp de bir toprak ve kemik yığını 
haline gelmişken, mutlaka yeniden diriltileceğiz öyle mi? 

لَقَد Hakikatenنَاِعدو  gerek bir vaadde و ننَح bizeاُؤنَاآب  
atalarımızaذَاه  böyleُلقَب ِمن  gerekse daha önceذَاه ِإن  buِإلَّا  

başka bir şey değildirاِطيرَأس  masallarındanِلالَْأو ين 
geçmiştekilerin 

83) Hakikaten, gerek bize, gerekse daha önce atalarımıza 
böyle bir vaadde bulunuldu; (fakat) bu geçmiştekilerin 
masallarından başka bir şey değildir! 

 kime منve   وbu dünya  الَْأرضbulunanlar  ِلمنDe ki قُْل
aittir?اِفيه  ondaِإ ن Eğerكُنتُم  idiysenizونلَمتَع  biliyor 

84) De ki: Eğer biliyor idiyseniz, bu dünya ve onda 
bulunanlar kime aittir? 

قُولُونيس diyeceklerِللَِّه  Allah'a aittirقُْل  Dekiَأفَلَا  öyle ise siz 
hiçونتَذَكَّر  düşünüp taşınmaz mısınız 

85) "Allah'a aittir" diyecekler. Deki, öyle ise siz hiç 
düşünüp taşınmaz mısınız? 

  السبِعkat göklerin  السماواِتRabbi  ربkimdir?  منDeki قُْل
yediبرو  Rabbiِشرالْع  Arş'ınِظيِمالْع  azametli 

86) Deki, yedi kat göklerin Rabbi, azametli Arş'ın Rabbi 
kimdir?  

قُولُونيس diyeceklerِللَِّه  Allah'ındırقُْل  Dekiَأفَلَا  şu halde siz hiç 
تَتَّقُون korkmaz mısınız 

87) "Allah'ındır" diyecekler. Deki, şu halde siz hiç korkmaz 
mısınız. 

نقُْل م kimdir?ِدِهِبي  kendisinin elinde olanُلَكُوتم  melekûtuِّكُل  
herٍءشَي  şeyinو  veوه  kendisiِجيري  her şeyi koruyup 

kollayanارجلَا يو  korunmayanِهلَيع  kendisiِإن  Eğerكُنتُم  
isenizونلَمتَع  biliyor 

88) Eğer biliyor iseniz, her şeyin melekûtu kendisinin elinde 
olan ve kendisi her şeyi koruyup kollayan ve kendisi 
korunmayan kimdir? de. 

قُولُونيس diyeceklerِللَِّه  Allah'tırقُْل  Dekiفََأنَّا  öyle ise nasıl olup 
daونرحتُس  büyüye kapılıyorsunuz? 

89) "Allah'tır" diyecekler. Deki, öyle ise nasıl olup da 
büyüye kapılıyorsunuz?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اِنِهميوا ِفى طُغلَلَج رض ِمن ا ِبِهما مفْنكَشو ماهنِحمر لَوو
 ولَقَد اَخذْناهم ِبالْعذَاِب فَما استكَانوا ِلربِهم (75)يعمهونَ 

 حتى ِاذَا فَتحنا علَيِهم بابا ذَا عذَاٍب (76)وما يتضرعونَ 
 وهو الَِّذى اَنشاَ لَكُم (77)ذَا هم ِفيِه مبِلسونَ شِديٍد ِا

 وهو (78)السمع واْالَبصار واْالَفِْئدةَ قَِليالً ما تشكُرونَ 
 وهو الَِّذى (79)الَِّذى ذَراَكُم ِفى اْالَرِض وِالَيِه تحشرونَ 

 (80)يِل والنهاِر اَفَالَ تعِقلُونَ يحِى ويِميت ولَه اخِتالَف اللَّ
 قَالُوا َء ِاذَا ِمتنا وكُنا ترابا (81)بلْ قَالُوا ِمثْلَ ما قَالَ اْالَولُونَ 

 لَقَد وِعدنا نحن واَباؤنا هذَا (82)وِعظَاما َء ِانا لَمبعوثُونَ 
 قُلْ ِلمِن اْالَرض (83)ِطري اْالَوِلني ِمن قَبلُ ِانْ هذَا ِاالَّ اَسا

 سيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ اَفَالَ (84)ومن ِفيها ِانْ كُنتم تعلَمونَ 
 قُلْ من رب السمواِت السبِع ورب الْعرِش (85)تذَكَّرونَ 
 قُلْ من (87)قُونَ  سيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ اَفَالَ تت(86)الْعِظيِم 

 متِه ِانْ كُنلَيع ارجالَ يو ِجريي وهٍء وىكُلِّ ش لَكُوتِدِه مِبي
 (89) سيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ فَاَنا تسحرونَ (88)تعلَمونَ 

و Ve لَو eğerمنَاهِحمر  onlara acıyıp daكَشَفْنَاو  giderseydik ام 
ِبِهم içinde bulunduklarıرض ِمن  sıkıntıyıوالَلَج  iyice 

körleşerekاِنِهمِفي طُغْي  azgınlıklarındaونهمعي  direnirlerdi 
75) Ve eğer onlara acıyıp da içinde bulundukları sıkıntıyı 
giderseydik, iyice körleşerek azgınlıklarında direnirlerdi. 

لَقَدو Andolsunمَأخَذْنَاه  biz onları düşürdük deذَاِبِبالْع  
sıkıntıyaتَكَانُواا اسفَم  boyun eğmedilerِهمبِلر  yine Rablerine 

ونعرتَضا يمو niyazda da bulunmuyorlar 
76) Andolsun, biz onları sıkıntıya düşürdük de yine 
Rablerine boyun eğmediler, niyazda da bulunmuyorlar. 

 üzerlerine  علَيِهمaçtığımız  فَتَحنَاzaman  ِإذَاEn nihayet حتَّى
 bir de  ِإذَاçok şiddetli  شَِديٍدazabı  ذَا عذَاٍبbir kapı بابا

bakarsın kiمه  onlarِفيِه  oradaونِلسبم  ümitsiz kalmışlardır 
77) En nihayet üzerlerine, azabı çok şiddetli bir kapı 
açtığımız zaman, bir de bakarsın ki onlar orada ümitsiz 
kalmışlardır. 

و Veوه  Oالَِّذي َأنشََأ  yaratandırلَكُم  sizin içinعمالس  kulakları 
ارصالَْأبو gözleriو  ve َةالَْأفِْئد gönülleriقَِليلًا  azام  Ne de ونتَشْكُر 

şükrediyorsunuz 
78) Ve O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri 
yaratandır. Ne de az şükrediyorsunuz. 

و Ve وه Oَأكُمالَِّذي ذَر  sizi yaratıp türetendirِضِفي الَْأر  
yeryüzündeِهِإلَيو  Sırf O'nun huzurundaونشَرتُح  

toplanacaksınız 
79) Ve O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sırf O'nun 
huzurunda toplanacaksınız.  
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ونَ بلَكَاِذب مهِانو قِبالْح ماهنيلٍَد (90)لْ اَتو ذَ اُهللا ِمنخا اتم 
 مهضعالَ بلَعو لَقا خكُلُّ ِالٍَه ِبم بِالٍَه ِاذًا لَذَه ِمن هعماَ كَانَ مو

 عاِلِم الْغيِب (91)علَى بعٍض سبحانَ اِهللا عما يِصفُونَ 
الشِركُونَ وشا يمالَى ععِة فَتادا (92)هى منِريا تِام بقُلْ ر 

 رب فَالَ تجعلِْنى ِفى الْقَوِم الظَّاِلِمني (93)يوعدونَ 
 ِادفَع (95)وِانا علَى اَنْ نِريك ما نِعدهم لَقَاِدرونَ   (94)

 وقُلْ (96)ةَ نحن اَعلَم ِبما يِصفُونَ ِبالَِّتى ِهى اَحسن السيئَ
 واَعوذُ ِبك رب (97)رب اَعوذُ ِبك ِمن همزاِت الشياِطِني 

 حتى ِاذَا جاَء اَحدهم الْموت قَالَ رب (98)اَنْ يحضروِن 
ال ِانها كَِلمةٌ  لَعلِّى اَعملُ صاِلحا ِفيما تركْت كَ(99)ارِجعوِن 

 فَِاذَا نِفخ (100)هو قَاِئلُها وِمن ورآِئِهم برزخ ِالَى يوِم يبعثُونَ 
 فَمن (101)ِفى الصوِر فَالَ اَنساب بينهم يومِئٍذ والَ يتساَء لُونَ 

 ومن خفَّت (102)ثَقُلَت مواِزينه فَاُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
مواِزينه فَاُولَِئك الَِّذين خِسروا اَنفُسهم ِفى جهنم خاِلدونَ 

 (104) تلْفَح وجوههم النار وهم ِفيها كَاِلحونَ (103)
 boşa  تَركْتşeyler ileُ  ِفيماiyi  صاِلحاiş yapayım  َأعمُلTa ki لَعلِّي

geçirdiğimكَلَّا  Hayırاِإنَّه  Onunٌةكَِلم  söz laftan ibarettirوه  
buاقَاِئلُه  Onun söylediğiاِئِهمرو ِمنو  Onların gerisinde ise 

 yeniden  يبعثُونgüne  يوِمkadar  ِإلَىbir berzah vardır برزخٌ
dirilecekleri 

100) "Ta ki boşa geçirdiğim şeyler ile iyi iş yapayım." 
Hayır! Onun söylediği bu söz laftan ibarettir. Onların 
gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar bir berzah 
vardır. 

 akrabalık  فَلَا َأنسابSûra  ِفي الصوِرüflendiği  نُِفخzamanَ فَِإذَا
bağları kalmamıştırمنَهيب  artık aralarındaِئٍذموي  işte o gün لَاو 

لُوناءتَسي birbirlerini de arayıp sormazlar 
101) Sûra üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları 
kalmamıştır; işte o gün birbirlerini de arayıp sormazlar. 

نفَم Artık kimlerinْثَقُلَت  ağır basarsaاِزيوم نُه tartılanلَِئكفَُأو  işte 
asıl bunlarمه  erenlerdirونفِْلحالْم  kurtuluşa 

102) Artık kimlerin tartılan (sevab)ağır basarsa, işte asıl 
bunlar kurtuluşa erenlerdir. 

و Ve نم kimlerin deْخَفَّت  hafif gelirseاِزينُهوم  tartılarıلَِئكفَُأو  
artık bunlar daواخَِسر الَِّذين  yazık etmişlerdirمهَأنفُس  

kendilerineنَّمهِفي ج  cehennemdedirlerونخَاِلد  ebedî 
103) Ve kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da 
kendilerine yazık etmişlerdir; ebedî cehennemdedirler. 

 تَلْفَـح yakarو  مهـوهج yüzlerini النَّـار  Ateş ـمهو  bir halde 
bulunurlarاِفيه  oradaونكَاِلح  suratları çirkin ve gülünç 

104) Ateş yüzlerini yakar; orada suratları çirkin ve gülünç bir 
halde bulunurlar. 
 
 
 
 
 
 
 

  وِإنَّهمgerçeği  ِبالْحقbiz onlara getirdikِّ  َأتَينَاهمDoğrusu بْل
onlar iseونلَكَاِذب  hakikaten yalancılardır 

90) Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik; onlar ise hakikaten 
yalancılardır. 

 كَانyoktur   وماevlât  ِمن ولٍَدAllah  اللَّهedinmemiştir ما اتَّخَذَ
هعم O'nunla beraberِإلٍَه ِمن  hiçbir ilah daِإذًا  Aksi takdirde 
بلَذَه sevk ve idare ederُّكُل  herِإلٍَه  ilahاِبم  kendiَقَ خَل 

yarattığınıو  ve لَالَع galebe çalardıمهضعب  mutlaka onlardan 
biriٍضعلَى بع  diğerineانحبس  münezzehtirاللَِّه  Allahامع  

şeylerdenِصفُوني  onların yakıştırdıkları 
91) Allah evlât edinmemiştir; O'nunla beraber hiçbir ilah da 
yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattığını sevk ve 
idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. 
Allah, onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. 

 O  فَتَعالَىşehâdeti de  والشَّهادِةGaybı da  الْغَيِبbilendir عاِلِم
çok yüce ve münezzehtirامع  şeylerdenشِْركُوني  müşriklerin 

ortak koştukları 
92) Gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak 
koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir. 

 mutlaka bana  تُِرينِّيEğer onlara  ِإماRabbim  ربDe ki قُْل
göstereceksenوا يم وندع yöneltilen tehdidi 

93) De ki: "Rabbim! Eğer onlara yöneltilen tehdidi mutlaka 
bana göstereceksen. 

بر Rabbimلِْنيعفَلَا تَج  Beni bulundurmaِفي  içindeِمالْقَو  
topluluğununالظَّاِلِمين  zalimler 

94) Rabbim! Beni zalimler topluluğunun içinde 
bulundurma." 

و Veِإنَّا  biz elbette kiكنُِري لَى َأنع  sana göstermeyeمها نَِعدم  
onlara yönelttiğimiz tehdidiونلَقَاِدر  kadiriz 

95) Ve biz, onlara yönelttiğimiz tehdidi sana göstermeye 
elbette ki kadiriz. 

فَعاد Sen savِبالَِّتي  bir tutumlaِهي  onlarınنسَأح  en 
güzelََئةيالس  kötülüğüننَح  Bizلَمَأع  çok iyi bilmekteyiz 
 yakıştırmakta  يِصفُونoldukları şeyi ِبما

96) Sen, onların kötülüğünü en güzel bir tutumla sav. 
Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi 
bilmekteyiz. 

و Veقُْل  de kiبر  Rabbimوذُ ِبكَأع  sana sığınırım ِمن 
 Şeytanların  الشَّياِطيِنkışkırtmalarından همزاِت

97) Ve de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından 
sana sığınırım. 

و Ve وذُ ِبكَأع sana sığınırımبر  Rabbimوِنيرضحي َأن  
onların yanımda bulunmalarından da 

98) Ve onların yanımda bulunmalarından da sana 
sığınırım, Rabbim! 

 همbirine   َأحدgelip çattığı  جاءzaman  ِإذَاNihayet حتَّى
onlardanُتوالْم  ölümقَاَل  derبر  Rabbimوِنيِجعار  

beni geri gönder 
99) Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığı 
zaman: "Rabbim! Beni geri gönder; " der. 
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 ِبما Bugün يوم الonlara karşılığını verdimْ  جزيتُهمben ِإنِّي
  الْفَاِئزونonlar  همkuşkusuz  َأنَّهمsabrettiklerinin صبروا

muratlarına erenlerdir 
111) Bugün ben onlara, sabrettiklerinin karşılığını verdim; 
kuşkusuz onlar, muratlarına erenlerdir. 

  عددYeryüzünde ِفي الَْأرِض ?kaldınız  لَِبثْتُمkaç  كَمdenilir قَاَل
sayısıncaِسِنين  yıl 

112) "Yeryüzünde kaç yıl sayısınca kaldınız?" denilir. 
 bir  بعضveya  َأوBir gün kadar  يوماkaldık  لَِبثْنَاderler قَالُوا

kısmıٍموي  gününَأْلفَاس  İşte sorينادالْع  sayanlara 
113) "Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte 
sayanlara sor" derler. 

  لَوaz bir süre  قَِليلًاSadece  ِإلَّاkaldınız  ِإن لَِبثْتُمBuyurur قَاَل
keşkeَأنَّكُم  sizكُنتُم  olsaydınızونلَمتَع  bilmiş 

114) Buyurur: Sadece az bir süre kaldınız; keşke siz (bunu) 
bilmiş olsaydınız. 

تُمِسبَأفَح mi sandınız?اَأنَّم  sadeceخَلَقْنَاكُم  Sizi yarattığımızıثًابع  
boş yereو  ve َأنَّكُم sizin hakikatenنَاِإلَي  huzurumuzaونعجلَا تُر  

geri getirilmeyeceğinizi  
115) Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten 
huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? 

 hak  الْحقMutlak hakimُّ  الْمِلكAllah اللَّهçok yücedir  فَتَعالَى
olanلَا  yokturِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه  O'ndanبر  Rabbidir 
 yüce  الْكَِريِمArş'ın الْعرِش

116) Mutlak hakim, hak olan Allah, çok yücedir. O'ndan 
başka ilah yoktur, yüce Arş'ın Rabbidir. 

و Veنم  her kimعدي  taparsaعم  ile birlikteاللَِّه  Allahاِإلَه  bir 
ilahaآخَر  diğerانهرلَا ب  hiçbir delili yokturلَه  hususla ilgiliِبِه  

ki buافَِإنَّم  ancakهابِحس  o kimsenin hesabıِعنْد  nezdindedir 
 iflah olmaz  لَا يفِْلحŞurası muhakkak ki  ِإنَّهRabbinin ربِه

ونالْكَاِفر kâfirler 
117) Ve her kim Allah ile birlikte diğer bir ilaha taparsa, -ki 
bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur- o kimsenin hesabı 
ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki kâfirler 
iflah olmaz. 

و Veقُْل  de kiبر  Rabbimاغِْفر  Bağışlaو  ve محار merhamet 
etو  Veََأنْت  senرخَي  en iyisisinاِحِمينالر  merhametlilerin 

118) Ve  de ki: Bağışla ve merhamet et Rabbim! Ve sen 
merhametlilerin en iyisisin. 
(*)Bu son âyetler, sûrenin bütünü içinde ele alınan Allah’ın birliği ve aşkın 
kudretiyle âhiret hayatının gerçekliği konularında insanlara uyarılarda 
bulunmaktadır: Mutlak güç ve iktidar sahibi olan Allah, her bakımdan 
eşsizdir, yüceler yücesidir; arşın (hükümranlık makamı) ortaksız sahibidir. 
Bunun aksini benimseyenlerin kesinlikle kanıtları bulunamaz. Buna 
rağmen inkâra sapanlar kurtuluş imkânını kaybetmişlerdir. Sûrenin son 
âyeti, bu kadar büyük bir kayıptan koruması için Allah Teâlâ'nın sonsuz 
bağış ve merhametine sığınmayı telkin etmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قَالُوا (105)اَلَم تكُن اَياِتى تتلَى علَيكُم فَكُنتم ِبها تكَذِّبونَ 
 الِّنيا ضما قَوكُنا ونتا ِشقْونلَيع تا غَلَبنب(106)رنِرجا اَخنبا  ر

 قَالَ اخسؤا ِفيها والَ (107)فَِانا ظَاِلمونَ  ِمنها فَِانْ عدنا 
 ِانه كَانَ فَِريق ِمن ِعباِدى يقُولُونَ ربنا اَمنا (108)تكَلِّموِن 

 اِحِمنيالر ريخ تاَنا ونمحارا ولَن (109)فَاغِْفر موهمذْتخفَات 
ِريكُونَ ِسخحضت مهِمن متكُنِذكِْرى و كُموسى اَنت(110)ا ح 

 قَالَ (111)ِانى جزيتهم الْيوم ِبما صبروا اَنهم هم الْفَاِئزونَ 
 ِسِنني ددِض عِفى اْالَر ملَِبثْت (112)كَم ا اَوموا يقَالُوا لَِبثْن 

ٍم فَاسوي ضعب يناد(113)ئَِل الْع ِاالَّ قَِليالً لَو مقاَلَ ِانْ لَِبثْت 
 اَفَحِسبتم اَنما خلَقْناكُم عبثًا (114)اَنكُم كُنتم تعلَمونَ 

 فَتعالَى اُهللا الْمِلك الْحق الَ ِالَه (115)واَنكُم ِالَينا الَ ترجعونَ 
ر وِش الْكَِرِمي ِاالَّ هرالْع (116)ب را اَخاِهللا ِالَه عم عدي نمو 

الَ برهانَ لَه ِبِه فَِانما ِحسابه ِعند ربِه ِانه الَ يفِْلح الْكَاِفرونَ 
(117) اِحِمنيالر ريخ تاَنو محارو اغِْفر بقُلْ ر(118) و 

َألَم mi?تَكُن  değilاِتيآي  âyetlerimتُتْلَى  okunurdu daكُملَيع  Size 
فَكُنتُم sizاِبه  onlarıونتُكَذِّب  yalanlardınız 

105) Size âyetlerim okunurdu da, siz onları yalanlardınız 
değil mi? 

 وتُنَا ِشقbiziْ  علَينَاalt etti  غَلَبتRabbimizْ  ربنَاDerler ki قَالُوا
Azgınlığımızو  veكُنَّا  biz idikامقَو  topluluğuالِّينض  bir 

sapıklar 
106) Derler ki: Rabbimiz! Azgınlığımız bizi alt etti ve biz, 
bir sapıklar topluluğu idik. 

  عدنَاEğer  فَِإنburadan  ِمنْهاBizi çıkar  َأخِْرجنَاRabbimiz ربنَا
bir daha dönersekفَِإنَّا  artık belli ki bizونظَاِلم  zalim 

kimseleriz 
107) Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha dönersek, 
artık belli ki biz zalim kimseleriz. 

 لَا Ve  وorada  ِفيهاAlçaldıkça alçalın  اخْسُئواBuyurur ki قَاَل
 bana karşı konuşmayın artık تُكَلِّموِني

108) Buyurur ki: Alçaldıkça alçalın orada. Ve bana karşı 
konuşmayın artık. 

ِإنَّه Zira oٌفَِريق كَان  bir zümreاِديِعب ِمن  kullarımdanقُولُوني  
demişlerdiنَابر Rabbimizنَّاآم  Biz iman ettikفَاغِْفر  affetلَنَا  

öyle ise biziنَامحارو  bize acıو  Veََأنْت  senرخَي  en iyisisin 
اِحِمينالر merhametlilerin 

109) Zira o kullarımdan bir zümre: Rabbimiz! Biz iman 
ettik; öyle ise bizi affet; bize acı! Ve sen, merhametlilerin en 
iyisisin, demişlerdi. 

موهفَاتَّخَذْتُم İşte siz onları aldınız اِسخِْري alayaتَّىح  sonunda 
كُموَأنس size onlar unutturduِذكِْري  beni yâdetmeyiكُنتُمو  siz 
مِمنْه onlara كُونحتَض gülüyordunuz 

110) İşte siz onları alaya aldınız; sonunda onlar size beni 
yâd etmeyi unutturdu, siz onlara gülüyordunuz. 
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 )24(سورة النور 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 لَّكُماٍت لَعنياٍت با اَيا ِفيهلْنزاَنا واهنضفَرا واهلْنزةٌ اَنورس
 اَلزاِنيةُ والزاِنى فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد ِمنهما ِمائَةَ (1)تذَكَّرونَ 

جلْدٍة والَ تأْخذْكُم ِبِهما رأْفَةٌ ِفى ِديِن اِهللا ِانْ كُنتم تؤِمنونَ ِباِهللا 
 ِمِننيؤالْم ا طَاِئفَةٌ ِمنمهذَابع دهشلْيِم اْالَِخِر ووالْي(2)واِنى  اَلز

 اٍن اَوا ِاالَّ زهِكحنةُ الَ ياِنيالزِركَةً وشم ةً اَواِنيِاالَّ ز ِكحنالَ ي
 ِمِننيؤلَى الْمع ذَِلك مرحو ِركشونَ (3)ممري الَِّذينو 

اِننيثَم موهِلداَء فَاجدهِة شعبوا ِباَرأْتي لَم اِت ثُمنصحةً الْملْدج 
 ِاالَّ (4)والَ تقْبلُوا لَهم شهادةً اَبدا واُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ 

 ِحيمر وا فَِانَّ اَهللا غَفُورلَحاَصو ِد ذَِلكعب وا ِمنابت (5)الَِّذين 
اُء ِاالَّ اَندهش ملَه كُني لَمو مهاجوونَ اَزمري الَِّذينو مهفُس

 اِدِقنيالص لَِمن هاٍت ِباِهللا ِانادهش عباَر ِدِهمةُ اَحاده(6)فَش 
 الْكَاِذِبني ِه ِانْ كَانَ ِمنلَيةَ اِهللا عنةُ اَنَّ لَعاِمسالْخا (7)وؤرديو 
ِمن الْكَاِذِبني عنها الْعذَاب اَنْ تشهد اَربع شهاداٍت ِباِهللا ِانه لَ

(8) اِدِقنيالص ا ِانْ كَانَ ِمنهلَياِهللا ع بةَ اَنَّ غَضاِمسالْخو 
(9) ِكيمح ابواَنَّ اَهللا تو هتمحرو كُملَيلُ اِهللا عالَ فَضلَوو 
(10) 

6) Ve eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden 
başka şahitleri olmayanlara gelince, onların herbirinin 
şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair 
dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesidir. 

و Ve ُةالْخَاِمس beşinci defa daَأن  kuşkusuzَنَةلَع  lânetininاللَِّه  
Allah'ınِهلَيع  üzerine olmasını dilemesidirِإن  eğerكَان  ise ِمن 
الْكَاِذِبين yalan söyleyenlerden 

7) Ve beşinci defa da: eğer yalan söyleyenlerden ise 
kuşkusuz Allah'ın lânetinin kendi üzerine olmasını 
dilemesidir. 

و Ve ُأردي kaldırırانْهع  kendisindenذَابالْع  cezayıدتَشْه َأن  
şahitlik etmesiعبَأر  dört اٍتادشَه defa ِباللَِّه Allah adına yemin 

ِإنَّه kocasınınلَِمن  olduğuna dairالْكَاِذِبين  yalan söyleyenlerden 
8) Ve kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna 
dair dört defa Allah adına yeminle şahitlik etmesi, 
kendisinden cezayı kaldırır. 

و Veَةالْخَاِمس  beşinci defa daَأن  kuşkusuzبغَض  gazabının 
 ise  كَانeğer  ِإنkendi üzerine olmasını diler  علَيهاAllah'ın اللَِّه

اِدِقينالص ِمن doğru söyleyenlerden 
9) Ve beşinci defa da, eğer doğru söyleyenlerden ise 
kuşkusuz Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler. 

و Veلَالَو  olmasaydı ُلفَض bol lütfuاللَِّه  Allah'ınكُملَيع  sizeو  ve 
تُهمحر merhametiو  ve َأن kuşkusuzاللَّه  Allahابتَو  tevbeleri 

kabul edenِكيمح  hikmet sahibidir 
10) Ve Allah'ın size bol lütfu ve merhameti olmasaydı. 
Kuşkusuz Allah, tevbeleri kabul eden hikmet sahibidir. 
 
 
 

24 NUR SURESİ  
Kuran-ı Kerimin 24. suresi. 64 ayet, 1316 kelime ve 5330 harften 
ibarettir. Medenî surelerden olup, Haşr suresinden sonra nâzil 
olmuştur. Adını Allah'ın nurunu tasvir eden otuz beşinci 
ayetinden almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın لَِّه الadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

 فَرضنَاها ve وBizim inzâl ettiğimiz َأنزلْنَاهاbir sûredir سورةٌ
farz kıldığımızلْنَاَأنزو indirdikاِفيه  ondaاٍتآي âyetlerنَاٍتيب  açık 

لَّكُملَع Belkiَّتَذَكونر öğüt alırsınız diye 
1) Bizim inzâl ettiğimiz ve farz kıldığımız bir sûredir. Belki 
öğüt alırsınız diye onda açık âyetler indirdik. 

  فَاجِلدواzina eden erkekten الزاِني ve  وZina eden kadın الزاِنيةُ
vurunَّكُل  herاِحٍدو  birineامِمنْه  onlardanَِماَئة  yüzٍةلْدج  sopa لَاو
تَْأخُذْكُم tutmasınاِبِهم onlaraٌْأفَةر  acıyacağınızِفي ِديِن  dininde 
 وAllah'a  ِباللَِّهinanıyor  تُْؤِمنُونiseniz  كُنتُمeğer  ِإنAllah'ın اللَِّه
ve ِموالْي gününeالْآِخِر ahiretدشْهلْيو  şahit olsunامهذَابع onlara 

uygulanan cezayaٌطَاِئفَة  bir gurup daْؤِمِنينالْم ِمن  
Müminlerden 

2) Zina eden kadın ve zina eden erkekten onlardan her 
birine yüz sopa vurun; eğer Allah'a ve ahiret gününe 
inanıyor iseniz, Allah'ın dininde onlara acıyacağınız 
tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara uygulanan 
cezaya şahit olsun. 

  زاِنيةbaşkası ileً  إلَّاevlenmez  لَا ينِكحZina eden erkek الزاِني
zina edenَأو  veyaًشِْركَةم müşrik olan bir kadındanُةاِنيالزو  

zina eden kadınla daلَا  ancakاهنِكحي  evlenirاٍنِإلَّا ز  zina eden 
َأو veyaشِْركم  müşrik olan erkekمرحو  haramdırذَِلك  Buلَىع 

üzerineْؤِمِنينالْم müminlerin 
3) Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir 
kadından başkası ile evlenmez; zina eden kadınla da ancak 
zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu, müminlerin 
üzerine haram kılınmıştır. 
Ümmü Mahzul (veya Ümmü Mehdûn) denilen bir kadın vardı. Bu kadın 
zina ediyordu. Peygamberimiz (a.s.)'ın sahabilerinden biri bununla 
evlenmek istedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu ayeti indirdi.404 

و Veونمري الَِّذين  zina isnadında bulunupنَاِتصحالْم  namuslu 
kadınlaraثُم  sonraْأتُواي لَم  getiremeyenِةعبِبَأر  dörtاءدشُه  şahit 

 لَا تَقْبلُوا ve  وsopa  جلْدةseksenً  ثَماِنينkimselere همvurun  فَاجِلدو
kabul etmeyinملَه  artık onlarınًةادشَه  şahitliğiniادَأب  hiçbir 

zamanو  Ve لَِئكُأو işteمه  onlarالْفَاِسقُون  günahkârdırlar 
4) Ve namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra 
dört şahit getiremeyen kimselere seksen sopa vurun ve 
artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Ve 
onlar işte günahkârdırlar. 

  ذَِلكsonra  ِمن بعِدtevbe edip  الَِّذين تَابواAncak müstesnadır ِإلَّا
bundanوالَحَأصو  ıslah olanlarفَِإن  Kuşkusuzاللَّه  Allahغَفُور  

bağışlayıcıِحيمر  merhametlidir 
5) Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar 
müstesnadır. Kuşkusuz Allah çok bağışlayıcı, 
merhametlidir. 

و Veونمري الَِّذين  zina isnadında bulunup daمهاجوَأز  eşlerine 
ملَه كُني لَمو olmayanlara gelinceاءدشُه  şahitleriِإلَّا  başka مهَأنفُس 

kendilerindenُةادفَشَه  şahitliğiِدِهمَأح  onların her birininعبَأر  
dört defaاٍتادشَه  şahitlik etmesidirِباللَِّه  Allah adına yemin 

ederekِإنَّه  kendisininلَِمن  olduğuna dairاِدِقينالص  doğru 
söyleyenlerden 
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و Veلَالَو  eğer olmasaydıُلفَض  lütufاللَِّه  Allah'ınكُملَيع  
üstünüzdeو  ve تُهمحر merhametiانْيِفي الد  dünyadaو  ve 

  ِفي ما َأفَضتُمsize mutlaka isabet ederdi  لَمسكُمahirette الْآِخرِة
bu iftiradan dolayıِفيِه  içine daldığınızذَابع  bir azapِظيمع  

büyük 
14) Ve eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 
üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı 
size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. 

 siz dilden dile birbirinize  ِبَألِْسنَِتكُمaktarıyor  تَلَقَّونَهÇünkü ِإذْ
تَقُولُونو geveleyip duruyorsunuzاِهكُمِبَأفْو  ağızlarınızdaام  şeyi 

سلَي olmadığınızلَكُم  sahibi ِبِه hakkındaِعلْم  bilgiونَهبستَحو  
Bunun sanıyorsunuzنًايه  önemsiz olduğunuو  Veوه  

halbuki buِعنْد  katındaاللَِّه  Allahِظيمع  çok büyük 
15) Çünkü siz, dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında 
bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip 
duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Ve 
halbuki bu, Allah katında çok büyük (bir suç) tur. 

و Veلَالَو  değil miydiniz?ِْإذ  zamanوهتُمِمعس  onu 
duyduğunuzdaقُلْتُم  demeliلَنَا كُونا يم  bize yakışmazنَتَكَلَّم َأن  

konuşup yaymamızذَاِبه  Bunuانَكحبس  Hâşâذَاه  Buتَانهب  bir 
iftiradırِظيمع  çok büyük 

16) Ve onu duyduğunuz zaman: "Bunu konuşup yaymamız 
bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir iftiradır" demeli 
değil miydiniz? 

ِعظُكُمي sizi sakındırıp uyarırاللَّه  Allahواودتَع َأن  
tekrarlamaktanِلِمثِْلِه  buna benzer tutumuادَأب  bir dahaِإن  

Eğerكُنتُم  isenizْؤِمِنينم  inanmış 
17) Eğer inanmış iseniz, Allah, bir daha buna benzer 
tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır. 

و Ve نيبي açıklıyorاللَّه  Allahلَكُم  sizeاِتالْآي  âyetleriاللَّهو  Allah 
ِليمع çok iyi bilirِكيمح  hikmet sahibidir 

18) Ve Allah âyetleri size açıklıyor. Allah, çok iyi bilir, 
hikmet sahibidir. 

ِإن Kuşkusuzونِحبي الَِّذين  arzulayanتَِشيع َأن  yayılmasınıُالْفَاِحشَة  
çirkin şeylerinِفي الَِّذين  arasındaنُواآم  inananlarملَه  kimseler 

içinذَابع  bir ceza vardırَأِليم  çetinانْيِفي الد  dünyada da 
  لَا تَعلَمونsiz  وَأنْتُمbilir  يعلَمAllah  اللَّهVe  وahirette de والْآِخرِة

bilmezsiniz 
19) Kuşkusuz inananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını 
arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir 
ceza vardır. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz. 

و Veلَالَو  olmasaydıُلفَض  lütfuاللَِّه  Allah'ınكُملَيع  sizin 
üstünüzeو  ve تُهمحر merhametiو Ve َأن kuşkusuzاللَّه  Allah 

 merhametlidir  رِحيمçok şefkatlidir رءوفٌ
20) Ve sizin üstünüze Allah'ın lütfu ve merhameti 
olmasaydı (ne yapardınız). Ve kuşkusuz Allah çok 
şefkatlidir, merhametlidir. 
(*)Hem Hz. Peygamber'in aile hayatını ve yakınlarıyla ilişkilerini daha iyi 
anlayıp kavramamızı sağlamak hem de aile hayatına, iffet ve namusa değer 
veren topluluklarda çokça rastlanan iftira olayı karşısında müminlerin nasıl 
bir tavır ve yaklaşım içinde olmaları gerektiği konusunda yol göstermek 
için indirilmiş olan bu âyetler, Hz. Âişe'nin de katıldığı bir yolculuk 
olayına ve bazı münafıkların bunu fırsat bilerek onun hakkında 
uydurdukları bir düzmeceye atıfta bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 

ن جآؤ ِباِْالفِْك عصبةٌ ِمنكُم الَ تحسبوه شرا لَكُم بلْ ِانَّ الَِّذي
هو خير لَكُم ِلكُلِّ امِرٍئ ِمنهم ما اكْتسب ِمن اِْالثِْم والَِّذى 

 ِظيمع ذَابع لَه مهِمن هرلَّى ِكبو(11)ت ظَن وهمتِمعالَ ِاذْ سلَو 
 والْمؤِمنات ِباَنفُِسِهم خيرا وقَالُوا هذَا ِافْك مِبني الْمؤِمنونَ

 لَوالَ جآؤ علَيِه ِباَربعِة شهداَء فَِاذْ لَم يأْتوا ِبالشهداِء (12)
 ولَوالَ فَضلُ اِهللا علَيكُم (13)فَاُولَِئك ِعند اِهللا هم الْكَاِذبونَ 

 هتمحرو ذَابِفيِه ع متا اَفَضِفى م كُمسِة لَماْالَِخرا وينِفى الد
 ِظيم(14)ع سا لَيم اِهكُمقُولُونَ ِباَفْوتو ِتكُمِباَلِْسن هنلَقَّوِاذْ ت 

 ِظيماِهللا ع دِعن وها ونيه هونبسحتو ِبِه ِعلْم الَ (15)لَكُملَوو 
ذَا ِاذْ سه كانحبذَا سِبه كَلَّمتا اَنْ نكُونُ لَنا يم مقُلْت وهمتِمع

 ِظيمانٌ عته(16)ب متا ِانْ كُندوا ِلِمثِْلِه اَبودعاُهللا اَنْ ت ِعظُكُمي 
 ِمِننيؤ(17)م ِكيمح ِليماُهللا عاِت واْالَي اُهللا لَكُم نيبي(18) و 

 الَِّذين يِحبونَ اَنْ تِشيع الْفَاِحشةُ ِفى الَِّذين اَمنوا لَهم ِانَّ
عذَاب اَِليم ِفى الدنيا واْالَِخرِة واُهللا يعلَم واَنتم الَ تعلَمونَ 

(19) ِحيمر فؤاَنَّ اَهللا رو هتمحرو كُملَيلُ اِهللا عالَ فَضلَوو 
(20) 

ِإن şüphesizوااءج الَِّذين  uyduranlarِبالِْإفِْك  iftirayıٌةبصع  Bu 
ağırِمنْكُم  sizin içinizdedirوهبسلَا تَح  Bunu sanmayınاشَر  bir 

kötülükلَكُم  kendiniz içinْلب  aksineوه  oرخَي  bir iyiliktirلَكُم  
sizin içinِِّلكُل  her bir kişiyeِرٍئام  ne işleyipمِمنْه  Onlardanام  

neباكْتَس  kazanmış ise vardırالِْإثِْم ِمن  günah olarakالَِّذيو  
kimse için deلَّىتَو  yüklenenهرِكب  büyüklüğünüمِمنْه  

Onlardanلَه  bununذَابع  bir azap vardırِظيمع  çok büyük 
11) Bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizdedir. 
Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin 
için bir iyiliktir. Onlardan herbir kişiye, günah olarak ne 
işleyip kazanmış ise (karşılığı) vardır. Onlardan bunun 
büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap 
vardır. 

 Bu iftirayı işittiğiniz  سِمعتُموهzaman  ِإذْ?gerekmez miydi لَولَا
ظَن zanda bulunup daْؤِمنُونالْم  erkekو  ve ُْؤِمنَاتالْم kadın 

müminlerinِبَأنفُِسِهم kendi vicdanları ileارخَي  hayırlıقَالُواو 
demeleriذَاه Buِْإفك iftiradırِبينم apaçık 

12) Bu iftirayı işittiğiniz zaman erkek ve kadın müminlerin, 
kendi vicdanları ile hayırlı zanda bulunup da: "Bu, apaçık 
iftiradır" demeleri gerekmez miydi? 

 Onların da bu  علَيِهgetirmeleri  جاءوا?gerekmez miydi لَولَا
konudaِةعبِبَأر  dörtاءدشُه  şahitْفَِإذ  Mademkiْأتُواي لَم  

getiremedilerاِءدِبالشُّه  şahitlerلَِئكفَُأو  öyle ise onlarِعنْد  
nezdindeاللَِّه  Allahمه  ta kendisidirlerونالْكَاِذب  yalancıların 

13) Onların da bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez 
miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle ise onlar Allah 
nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 
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وا خِبعتوا الَ تناَم ا الَِّذينهآاَيي ِبعتي نمطَاِن وياِت الشطُو
خطُواِت الشيطَاِن فَِانه يأْمر ِبالْفَحشاِء والْمنكَِر ولَوالَ فَضلُ اِهللا 
علَيكُم ورحمته ما زكَى ِمنكُم ِمن اَحٍد اَبدا ولَِكن اَهللا يزكِّى 

ِليمع ِميعاُهللا ساُء وشي ن(21) م كُمِل ِمنِل اُولُوا الْفَضأْتالَ يو 
والسعِة اَنْ يؤتوا اُوِلى الْقُربى والْمساِكني والْمهاِجِرين ِفى 
سِبيِل اِهللا ولْيعفُوا ولْيصفَحوا اَالَ تِحبونَ اَنْ يغِفر اُهللا لَكُم واُهللا 

 ِحيمر اِفالَِت  ِانَّ الَِّذ(22)غَفُوراِت الْغنصحونَ الْممري ين
 (23)ولَهم عذَاب عِظيم  الْمؤِمناِت لُِعنوا ِفى الدنيا واْالَِخرِة 

يوم تشهد علَيِهم اَلِْسنتهم واَيِديِهم واَرجلُهم ِبما كَانوا 
 ِدينهم الْحق ويعلَمونَ اَنَّ اَهللا  يومِئٍذ يوفِّيِهم اُهللا(24)يعملُونَ 

 ِبنيالْم قالْح وِبيثُونَ (25)هالْخو ِبيِثنيِللْخ ِبيثَاتاَلْخ 
ِللْخِبيثَاِت والطَّيبات ِللطَّيِبني والطَّيبونَ ِللطَّيباِت اُولَِئك مبرؤنَ 

ِفرغم مقُولُونَ لَها يِمم كَِرمي قِرزوا (26)ةٌ وناَم ا الَِّذينهآاَيي 
الَ تدخلُوا بيوتا غَير بيوِتكُم حتى تستأِْنسوا وتسلِّموا علَى 

 (27)اَهِلها ذَِلكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
 kötü  والْخَِبيثُونkötü erkeklere  ِللْخَِبيِثينKötü kadınlar الْخَِبيثَاتُ

erkekler iseِللْخَِبيثَاِت  kötü kadınlaraو  veُاتبالطَّي  temiz 
kadınlarِبينِللطَّي  temiz erkeklereونبالطَّيو  temiz erkekler de 
 sonuncular  مبرءونBu  ُأولَِئكtemiz kadınlara yaraşır ِللطَّيباِت

çok uzaktırlarقُولُونا يِمم söylediklerindenملَه  Kendileri için 
 güzel  كَِريمbir rızık vardır ِرزقٌ ve  وbağışlanma مغِْفرةٌ

26) Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü 
kadınlara; ve temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler 
de temiz kadınlara yaraşır. Bu sonuncular, söylediklerinden 
çok uzaktırlar. Kendileri için bağışlanma ve güzel bir rızık 
vardır. 
Halk Hz. Aişe (r.anha)'nın meselesini konuşunca Resulullah (a.s.) Hz. 
Aişe'ye haber gönderip şöyle dedi: 
- Ya Aişe! İnsanlar ne diyorlar? Hz. Aişe: 
-Mazeretim semadan ininceye kadar ben hiçbir şekilde özür 
dilemeyeceğim, dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Nur suresinden 15 ayet 
indirdi. Sonra da 26. ayetin sonuna kadar okudu.357 

 evlere  بيوتًاgirmeyin  لَا تَدخُلُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
رغَي başkaوِتكُميب  Kendi evinizdenتَّىح  takiواتَْأِنستَس  

selamlamadıkçaو  ile والِّمتُس selâmاِلهلَى َأهع  ev halkınaذَِلكُم  
Bu sizin içinلَكُم رخَي  daha iyidirلَّكُملَع  herhaldeونتَذَكَّر  

düşünüp anlarsınız 
27) Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere taki ev 
halkına selâm ile selamlamadıkça girmeyin. Bu sizin için 
daha iyidir; herhalde düşünüp anlarsınız. 
(*)İffet ve namusla ilgili iftirayı yasaklayan, bu davranışın ne kadar büyük 
bir günah ve ağır bir suç teşkil ettiğini açıklayan âyetlerden sonra ve iffeti 
korumak için tedbirler getiren âyetlerden önce her iki konuyla da sebep-
sonuç ilişkisi bulunan bir konuya yer verilmektedir: Başkalarının evlerine 
girip çıkma kuralları. Başkalarının evlerine girme konusunda bazı kurallara 
ve ihtiyat tedbirlerine uyulmaması halinde hem girip çıkanları görenlerin 
suizanna kapılmaları ve tecessüs duygularının tahrik edilmesi hem de girip 
çıkanların bazı aile sırlarına vâkıf olmaları, ailenin görülmesini istemediği 
bazı şeyleri görmeleri, o anda veya ileride bazı olumsuz ve yasak 
duyguların, niyetlerin oluşması gibi kötü sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 
 
 
 

 takip etmeyin  لَا تَتَِّبعواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
 takip ِبع يتkimَّ منVe   وŞeytanın  الشَّيطَاِنadımlarını خُطُواِت
ederseاِتخُطُو  adımlarınıطَاِنالشَّي  şeytanınفَِإنَّه  muhakkak ki 

oرْأمي  emrederشَاِءِبالْفَح  edepsizliğiو  ve نْكَِرالْم kötülüğüو  
Eğer لَالَو olmasaydıُلفَض  lütfuاللَِّه  Allah'ınكُملَيع  üstünüzde 

و ve تُهمحر merhametiام  çıkamazdıكَاز  temizeِمنْكُم  
içinizdenٍدَأح ِمن  hiçbir kimseادَأب  aslaلَِكن و  Fakatاللَّه  Allah 

  سِميعAllah  اللَّهVe  وdilediğini  من يشَاءarındırır يزكِّي
işitendirِليمع  bilendir 

21) Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Ve 
kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o, 
edepsizliği ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın 
lütfu ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla 
temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Ve Allah 
işitendir, bilendir. 

و Ve ْأتَِللَا ي vermeyeceklerine yemin etmesinlerلُواُأو  sahibi 
 َأن يْؤتُوا servet السعِة ve  وiçinizden  ِمنْكُمfaziletli الْفَضِل

kimseler göstersinlerىبِلي الْقُرُأو  akrabayaاِكينسالْمو  
yoksullaraاِجِرينهالْمو  göç edenlereِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  

Allahفُواعلْيو  bağışlasınlarوافَحصلْيو  feragatونَألَا تُِحب  
arzulamaz mısınız?غِْفري َأن  bağışlamasınıاللَّه  Allah'ınلَكُم  sizi 

و Veاللَّه  Allahغَفُور  çok bağışlayandırِحيمر  çok 
merhametlidir 

22) Ve içinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, 
yoksullara, Allah yolunda göç edenlere vermeyeceklerine 
yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler. 
Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Ve Allah çok 
bağışlayandır, çok merhametlidir. 

ِإن Kuşkusuzالَِّذين  bulunanlarونمري  zina isnadında 
  الْمْؤِمنَاِتkötülüklerden habersiz  الْغَاِفلَاِتnamuslu الْمحصنَاِت

mümin kadınlaraلُِعنُوا  lânetlenmişlerdirانْيِفي الد  dünyaو  ve 
  عِظيمbir azap vardır  عذَابonlar için  لَهمVe  وahirette الْآِخرِة

çok büyük 
23) Kuşkusuz namuslu, kötülüklerden habersiz mümin 
kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette 
lânetlenmişlerdir. Ve onlar için çok büyük bir azap vardır. 

موي O günدتَشْه  şahitlik edecektirِهملَيع  aleyhlerindeمَألِْسنَتُه  
dilleriِديِهمَأيو  elleriو  ve ملُهجَأر ayaklarıاِبم  dolayıكَانُوا  

olduklarındanلُونمعي  yapmış 
24) O gün dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarından 
dolayı aleyhlerinde şahitlik edecektir. 

ِئٍذيمو O günفِّيِهموي  tastamam verecekاللَّه  Allahمِدينَه  onlara 
cezalarınıَّقالْح  gerçekو  ve ونلَمعي bileceklerdirَأن  kuşkusuz 

اللَّه Allah'ınوه  onlarُّقالْح  gerçek olduğunuِبينالْم  apaçık 
25) O gün Allah onlara gerçek cezalarını tastamam verecek 
ve kuşkusuz onlar Allah'ın apaçık gerçek  (mabud) 
olduğunu bileceklerdir. 
(*)İftiraya uğrayanlar her zaman Hz. Âişe kadar şanslı olamazlar, 
kendilerini temize çıkaramaz, iftiranın izini silemezler. Bu sebeple hem 
iftiraya uğrayıp temize çıkamayanların teselliye ihtiyaçları vardır hem de 
dünyada ettiklerinin yanlarına kaldığını zannedenlere bir manevî yaptırım 
gerekmektedir. Bu dünya fânidir, ebedî âlemde hesap, kitap, mahkeme, 
şaşmaz adalet, reddi kabil olmayan tanıklıklar, ispat vasıtaları, dünyadaki 
ile kıyas kabul etmez büyük cezalar vardır. İftira edenlerin imanları varsa 
bunları ve dünya hayatını lanet içinde geçirdiklerini düşünmeleri gerekir. 
İftiraya uğrayanlar da bu dünyada masum olduklarını ispat edemedikleri 
için üzülseler bile kendilerini yiyip bitirmesinler; bilsinler ki Allah, 
dünyada yakalarını kurtaran iftiracılara cezalarının tamamını âhirette 
verecek, onları cümle alemin önünde rezil rüsvâ edecektir. 
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و Veقُْل  söyleْؤِمنَاِتِللْم  mümin kadınlara daنضغْضي  
korusunlarاِرِهنصَأب ِمن  Gözleriniفَظْنحيو  esirgesinler 

نهوجفُر iffetleriniِدينبلَا يو  teşhir etmesinlerنِزينَتَه  zinetlerini 
  ِمنْهاgörünen kısımları  ما ظَهرmüstesna olmak üzere ِإلَّا

Ondanنِربضلْيو  örtsünlerِرِهنِبخُم  Baş örtüleriniلَىع  
üzerineوِبِهنيج  yakalarınınِدينبلَا يو  göstermesinlerنِزينَتَه  

zinetleriniِإلَّا  başkasınaولَِتِهنعِلب  Kocalarıاِئِهنآب َأو  babaları َأو 
ولَِتِهنعاِء بآب kocalarının babalarıنَاِئِهنَأب َأو  kendi oğulları َأو 
ولَِتِهنعنَاِء بَأب kocalarının oğullarıاِنِهنِإخْو َأو  erkek kardeşleri َأو 
اِنِهنِني ِإخْوب erkek kardeşlerinin, kız kardeşlerinin oğulları  َأو

اِئِهنِنس kendi kadınlarıْلَكَتا مم َأو  altında bulunanlarنانُهمَأي  
ellerininالتَّاِبِعين َأو  tâbi kimselerِرغَي  şehvet duymayan 
hizmetçiِةبِلي الِْإرُأو  ailenin kadınınaاِلجالر ِمن  erkeklerdenَأو  

yahutالطِّفِْل  çocuklardanوارظْهي لَم الَِّذين  farkında olmayan 
 henüz  النِّساِءgizli kadınlık hususiyetlerinin علَى عوراِت

kadınlarınنِربضلَا يو  yere vurmasınlarِلِهنجِبَأر  ayaklarınıلَمعِلي  
anlaşılsın diyeخِْفينا يم  Gizlemekte olduklarıِزينَِتِهن ِمن  

zinetleriواتُوبو  tevbe ediniz kiِإلَى اللَِّه  Allah'aاِميعج  Hep 
birdenاهَأي  Eyْؤِمنُونالْم  müminlerلَّكُملَع  eresinizونتُفِْلح  

kurtuluşa 
31) Ve mümin kadınlara da söyle: Gözlerini korusunlar; 
iffetlerini esirgesinler. Ondan görünen kısımları müstesna 
olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, 
yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, 
kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, 
erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları ve kız 
kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, ellerinin altında 
bulunanlar (köleleri), erkeklerden, ailenin kadınına şehvet 
duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler, yahut henüz 
kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan 
çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. 
Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere 
vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz 
ki kurtuluşa eresiniz. 
Bize Cabir b. Abdillah'tan ulaşan habere göre Esma binti. Mersel 
kendisine ait bir hurma bahçesinde idi. Bazı kadınlar onun yanına 
izarlarını (eteklerini) tam örtmeden giriyorlar, ayakların halkaları 
görünüyor, göğüsleri ve saçları belli oluyordu. Esma: "Bu ne çirkin 
durum!" dedi. Bunun üzerine Allah bu hususta bu ayetleri  30-31. 
indirdi.358 
"Süslerini göstermesinler" cümlesinin hemen arından "başörtülerini 
yakalarının üzerinden bağlasınlar" buyruğu mantık bağından zorunlu 
olarak, kadın vücudunun (nassa göre boyun, gerdan ve göğsü) ziynet, yani 
süs ve avret olduğu sonucu çıkmaktadır. 
Bir önceki âyette erkeklere, sadece gözlerini harama bakmaktan ve cinsel 
organlarını meşru olmayan ilişkiden korumalarını emrederken, bu âyette 
kadına ilâve hükümler getirmektedir. 
a)  Kadınlar da gözlerini harama dikmekten koruyacaktır.  
b) Cinsel organları koruma bakımından da erkeklere verilen emir, onlar 
için de geçerlidir.  
c) "Görünen kısımları hariç olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler.” 
d) "Başörtülerini,  yakalarının üzerine salsınlar.” 
 “el-HUMUR” kelimesi, "baş örtüleri" anlamına gelmektedir. “el-
CÜYÛB” da "gömleğin göğüs yırtmacı" anlamına gelen el-ceyb 
kelimesinin çoğuludur. O zaman bu cümle, "başörtülerini yakalarının, 
omuzlarının üstüne kadar indirmeleri" emredilmiş olmaktadır. Bu durum 
kültürden kültüre değişebilir. Eğer bedenin boğaza kadar giyilen elbisesi 
boğazı örtüyorsa başörtüsünün göğüslere inmesi şart olmayabilir. Çünkü 
göğüsler ve boğaz kapanmıştır. 
Câhiliyye döneminde kadın, bugün modern Câhiliyye döneminde olduğu 
gibi, erkeklerin yanından göğsü, gerdanı ve kolları açık olarak geçerdi. Çok 
zaman da erkekleri baştan çıkarmak için, bedenin güzel yerlerini ve saç 
örgülerini gösterirdi. Baş örtülerini arkalarına salıverirler, göğüsleri açık ve 
çıplak kalırdı. Dolayısıyle mü'min kadınlara, baş örtülerini önlerinden 
sarkıtmaları emredildi ki göğüslerini de kapasınlar ve kötülerin kötülüğünü 
kendilerinden uzaklaştırsınlar. Allah'ın, açılmasını haram kıldığı gizli 
zinetlerini kocalarından başka kimseye göstermesinler.359 
 

ى يتا حلُوهخدا فَالَ تدا اَحوا ِفيهِجدت ِانْ فَِانْ لَمو ذَنَ لَكُمؤ
ِقيلَ لَكُم ارِجعوا فَارِجعوا هو اَزكَى لَكُم واُهللا ِبما تعملُونَ 

 ِليمٍة (28)عكُونسم را غَيوتيلُوا بخداَنْ ت احنج كُملَيع سلَي 
 قُلْ (29)ِفيها متاع لَكُم واُهللا يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَ 

ِللْمؤِمِنني يغضوا ِمن اَبصاِرِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَِلك اَزكَى 
 وقُلْ ِللْمؤِمناِت يغضضن (30)لَهم ِانَّ اَهللا خِبري ِبما يصنعونَ 

الَّ ما ظَهر ِمن اَبصاِرِهن ويحفَظْن فُروجهن والَ يبِدين ِزينتهن ِا
ِمنها ولْيضِربن ِبخمِرِهن علَى جيوِبِهن والَ يبِدين ِزينتهن ِاالَّ 
 ولَِتِهنعاِء بناَب اَو اِئِهنناَب اَو ولَِتِهنعاِء باَب اَو اِئِهناَب اَو ولَِتِهنعِلب

ِنى ِاخب اَو اِنِهنوِاخ ا اَوم اَو اِئِهنِنس اَو اِتِهنوِنى اَخب اَو اِنِهنو
ملَكَت اَيمانهن اَِو التاِبِعني غَيِر اُوِلى اِْالربِة ِمن الرجاِل اَِو 
 نِربضالَ ياِء وساِت النرولَى عوا عرظْهي لَم الطِّفِْل الَِّذين

عِلي ِلِهنجا ِباَرها اَيِميعوا ِالَى اِهللا جوبتو ِتِهنِزين ِمن ِفنيخا يم لَم
 (31)الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ 

فَِإن Şayetواتَِجد لَم  bulamadınızsaاِفيه  oradaادَأح  hiçbir kimse 
 size izin م يْؤذَن لَكkadarُ  حتَّىoraya girmeyin فَلَا تَدخُلُوها

verilinceyeو  Veِإن  eğerِقيَل  denilirseلَكُم  sizeواِجعار  Geri 
dönünواِجعفَار  hemen dönünوه  Çünkü buكَىَأز  daha 

nezih bir davranıştırلَكُم  sizin içinو  Veاللَّه  Allahاِبم  şeyleri 
لُونمتَع yaptığınızِليمع  bilir 

28) Şayet orada hiçbir kimse bulamadınızsa, size izin 
verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size, "Geri 
dönün" denilirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha 
nezih bir davranıştır. Ve Allah, yaptığınız şeyleri bilir. 

سلَي yokturكُملَيع  üzerinizdeنَاحج  bir sakıncaخُلُواتَد َأن  
girmenizdeوتًايب  evlereكُونٍَةسم رغَي  oturulmayanاِفيه  İçinde 

تَاعم eşyanın bulunduğuلَكُم  kendinize aitو  Veاللَّه  Allahلَمعي  
bilirوندا تُبم  sizin açığa vurduklarınızı daونا تَكْتُممو  

gizlediklerinizi de 
29) İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu oturulmayan 
evlere girmenizde üzerinizde bir sakınca yoktur. Ve Allah, 
sizin açığa vurduklarınızı da, gizlediklerinizi de bilir. 
Ensar'dan bir kadın geldi ve şöyle dedi: “Ya Rasulallah! Ben evimde 
kimsenin beni görmesini istemediğim bir şekilde duruyorum. Ben bu 
durumda iken ailemden biri benim yanıma giriyor. Ben nasıl hareket 
edeyim?” Bunun üzerine 27-28-29. ayetler nazil oldu.405 

  ِمنdikmemelerini يغُضواMümin erkeklere ِللْمْؤِمِنينsöyle قُْل
اِرِهمصَأب gözleriniفَظُواحيو korumalarınıمهوجفُر ırzlarını daذَِلك  

Çünkü buكَىَأز temiz bir davranıştırملَه  kendileri içinِإن  
Şüphesizاللَّه  Allahخَِبير  haberdardırاِبم  onların 

olduklarındanوننَعصي  yapmakta 
30) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, 
ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için 
daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların 
yapmakta olduklarından haberdardır. 
“Ademoğluna (kendi iradesi doğrultusunda) zinadan ulaşacak payı 
yazılmıştır; bundan kurtuluş yoktur. İki gözün zinası (harama) bakmaktır. 
Dilin zinası, (o gibi müstehcen şeyi) konuşmaktır. Kulağın zinası, (o gibi 
müstehcen şeyleri) dinlemektir. Ellerin zinası, (o gibi şeyleri) tutmaktır. 
Ayakların zinası, (o gibi şeylere doğru) adım atmaktır. Nefis ise, (o gibi 
şeyleri) temenni edip ilgi duyar; utanç yeri ise, ya onu doğrular, ya da 
yalanlar.” 406 
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واَنِكحوا اْالَيامى ِمنكُم والصاِلِحني ِمن ِعباِدكُم وِاماِئكُم ِانْ 
 ِليمع اِسعاُهللا وِلِه وفَض اُهللا ِمن ِنِهمغاَء يوا فُقَركُون(32)ي 

تا حونَ ِنكَاحِجدالَ ي ِفِف الَِّذينعتسلْيِلِه وفَض اُهللا ِمن مهِنيغى ي
والَِّذين يبتغونَ الِْكتاب ِمما ملَكَت اَيمانكُم فَكَاِتبوهم ِانْ 
عِلمتم ِفيِهم خيرا واَتوهم ِمن ماِل اِهللا الَِّذى اَتيكُم والَ تكِْرهوا 

ِلتبتغوا عرض الْحيوِة   تحصنا فَتياِتكُم علَى الِْبغاِء ِانْ اَردنَ
 ِحيمر غَفُور اِهِهنِد ِاكْرعب فَِانَّ اَهللا ِمن نكِْرهي نما وينالد

 ولَقَد اَنزلْنا ِالَيكُم اَياٍت مبيناٍت ومثَالً ِمن الَِّذين خلَوا (33)
 اَُهللا نور السمواِت واْالَرِض (34)متِقني ِمن قَبِلكُم وموِعظَةً ِللْ

مثَلُ نوِرِه كَِمشكَوٍة ِفيها ِمصباح اَلِْمصباح ِفى زجاجٍة 
اَلزجاجةُ كَاَنها كَوكَب درى يوقَد ِمن شجرٍة مباركٍَة 

 زيتها يِضئُ ولَو لَم تمسسه  الَ شرِقيٍة والَ غَرِبيٍة يكَاد زيتونٍة
نار نور علَى نوٍر يهِدى اُهللا ِلنوِرِه من يشاُء ويضِرب اُهللا 

 ِليمٍء عىاُهللا ِبكُلِّ شاِس وثَالَ ِللنوٍت اَِذنَ اُهللا (35)اْالَميِفى ب 
ه ِفيها ِبالْغدو واْالَصاِل اَنْ ترفَع ويذْكَر ِفيها اسمه يسبح لَ

(36) 
اللَّه Allahنُور  nûrudurاِتاومالس  göklerinو  ve ِضالَْأر yerinثَُلم  

temsiliنُوِرِه  O'nun nûrununكَِمشْكَاٍة  bir kandillik gibidirاِفيه  
içindeاحبِمص  lamba bulunanاحبالِْمص  O lambaِفي  içindedir 
  كَوكَبsanki  كََأنَّهاo fanus da  الزجاجةkristal bir fanusُ زجاجٍة

bir yıldız gibidir kiيرد  inciye benzerوقَدي  tutuşturulur ِمن 
  زيتُوِنٍةnisbet edilemeyen mübarek  مباركٍَةbir ağaçtan شَجرٍة

yani zeytindenٍةِقيلَا شَر  doğuya daٍةِبيلَا غَرو  batıya daكَادي  
verirاتُهيز  Onun yağıِضيءي  ışıkلَوو  dahiهسستَم لَم  kendisine 

değmese نَار ateşنُور  nûrلَىع  üstüneنُوٍر  nûrdurِديهي  
eriştirirاللَّه  Allahِلنُوِرِه  nûrunaشَاءي نم  dilediği kimseyi 

وِربضي getirirاللَّه  Allahثَاَلالَْأم  temsillerِللنَّاِس  insanlaraاللَّهو  
Allahِِّبكُل  herٍءشَي  şeyiِليمع  bilir 

35) Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun 
temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba 
kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir 
yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen 
mübarek bir ağaçtan, yani zeytin (yağın)den tutuşturulur. 
Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık 
verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi 
nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. 
Allah her şeyi bilir. 
(*)Yüce Allah, gökleri ve yeri nurlandırandır. Gökleri parlak yıldızlarla; 
yeri de şeriatler, hükümler ve değerli peygamberler göndererek aydınlattı. 

 َأنAllah   اللَّهizin vermiştir  َأِذنBirtakım evlerdedir  بيوٍتki ِفي
فَعتُر yücelmesineو  ve ذْكَري anılmasınaاِفيه  içlerindeهماس  

ismininحبسي  tesbih eder kiلَه  O'nuاِفيه  Oradaوِبالْغُد  akşam 
و ve اِلالْآص sabah 

36) (Bu ışık) birtakım evlerdedir ki, Allah yücelmesine ve 
içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah ve 
akşam O'nu tesbih eder. 
Hz. Peygamber (a.s): "Bir topluluk, evlerinden birinde bir araya gelip 
Allah'ın kitabını okudukları ve aralarında müzakere ettikleri sürece 
durmadan üzerlerine sekînet iner, onları rahmet çepeçevre kuşatır ve 
Allah onları, nezdinde olanların içinde anar" buyurmuştur.360  

و Veواَأنِكح  evlendirinىامالَْأي  bekârlarıِمنْكُم  sizdenاِلِحينالصو  
elverişli olanları اِدكُمِعب ِمن kölelerinizdenو  ve اِئكُمِإم 

cariyelerinizdenِإن  Eğerكُونُواي  bunlar iselerاءفُقَر  fakirغِْنِهمي  
onları zenginleştirirاللَّه  Allahِلِهفَض ِمن  kendi lütfu ileاللَّهو  

Allahو  ve اِسع geniş olanِليمع  bilendir 
32) Ve sizden bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden 
elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah 
kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, Vasi’ olan ve 
Bilen’dir. 
İbn Mesud: 'Nikahlanarak zenginliği arayanız" dedi ve bu âyeti okudu. 
Hadiste şöyle buyurulmuştur: "Üç kişi vardır ki, onlara yardım etmek 
Allah üzerine bir haktır. İffetini koruma isteğiyle evlenen, borcunu 
ödeme niyetiyle, hürriyeti için efendisiyle anlaşma yapan köle ve Allah 
yolunda savaşan gazi." 407 

و Veِْففتَعسلْي  iffetlerini korusunlarالَِّذ ونِجدلَا ي ين 
bulamayanlar iseاِنكَاح  evlenme imkânınıتَّىح  kadarمهغِْنيي  

kendilerini varlıklı kılıncayaاللَّه  Allahِلِهفَض ِمن  lütfu ileو  Ve 
تَغُونبي الَِّذين yapmak isteyenlerleالِْكتَاب  mükâtebeاِمم  

bulunanlardanْلَكَتم  altındaانُكُممَأي  ellerinizinموهفَكَاِتب  hemen 
mükâtebe yapınِإن  eğerتُمِلمع  görüyorsanızِفيِهم  

kendilerindeارخَي  bir hayırمآتُوهو  siz de onlara verinاِلم ِمن  
malındanاللَِّه  Allah'ınالَِّذي آتَاكُم  size vermiş olduğuلَا تُكِْرو  

zorlamayınاِتكُموا فَتَيه  câriyeleriniziلَى الِْبغَاِءع  fuhşaندَأر ِإن  
isteyenنًاصتَح  namuslu kalmakتَغُواِلتَب  menfaatlerini elde 

edeceksiniz diyeضرع  geçiciاِةيالْح  hayatınınانْيالد  Dünyaو  
Veنم  kimنكِْرهي  onları zorda bırakırsaفَِإن  bilinmelidir ki 
اللَّه Allahِدعب ِمن  sonraاِهِهنِإكْر  zorlanmalarındanغَفُور  çok 

bağışlayıcıِحيمر  merhametlidir 
33) Ve evlenme imkânını bulamayanlar ise; Allah, lütfu ile 
kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ve 
ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve câriyelerden) 
mükâtebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır, 
görüyorsanız, hemen mükâtebe yapın. Allah'ın size vermiş 
olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının 
geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak 
isteyen câriyelerinizi fuhşa zorlamayın. Ve kim onları zorda 
bırakırsa, bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah çok 
bağışlayıcı, merhametlidir. 
Câbir'den rivayet ediliyor ki o şöyle anlatmıştır: Abdullah ibn Übeyy ibn 
Selûl cariyelerinden birisine: "Git ve bize bir şeyler kazan getir." diyerek 
onu zina etmeye zorladı da Allah Tealâ: "Şayet iffetli olmak isterlerse 
cariyelerinizi, dünya hayatının geçimliğini kazanacaksınız diye, fuhşa 
zorlamayın…” âyet-i kerimesini indirdi.408 

لَقَدو Andolsun kiلْنَاَأنز  biz indirdikكُمِإلَي  size اٍتآي âyetler 
 olanlardan  ِمن الَِّذينörnekler  ومثَلًاaçık açık bildiren مبينَاٍت
 موِعظَةً örnekler  وsizden önce  ِمن قَبِلكُمyaşayıp gitmiş خَلَوا

öğütlerِل تَِّقينلْم takvâya ulaşmış kimseler için 
34) Andolsun ki biz size (gerekeni) açık açık bildiren 
âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve 
takvâya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik. 
“Andolsun biz size açık açık bildiren ayetler indirdik” cümlesindeki 
«Beyyinat» kelimesi, eğer ismi fail okunursa (mü-beyyinat) açıklayıcı 
ayetler anlamına gelir. Yani sizin muhtaç olduğunuz hükümleri, edebleri, 
kaide ve kuralları açıklayan ayetler indirdik demek oluyor. Eğer ismi 
mef'ul olarak “Mübeyyenat” şeklinde okunursa o vakit “Andolsun, 
açıklanan ayetleri size indirdik” demek olur. Yani size Allah tarafından 
açıklanmış hükümler ve cezalara ve diğer meselelere açıkça delâlet eden 
tarzda getirilmiş, lügat şeklinde çıkarılmış ayetler indirdik. “Sizden önce 
yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler indirdik.” Yani sizden öncekilerin 
mesellerine benzer bir mesel. Meselâ Hz. Aişe'nin misali, Hz. Yusuf'un 
ve Hz. Meryem'in misaline benzer. Çünkü onlara da zina iftirası 
yapılmıştır. 
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39) Ve inkâr edenlere gelince, onların amelleri, ıssız 
çöllerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder; nihayet 
ona vardığı zaman orada herhangi bir şey bulamamış, 
üstelik yanıbaşında da Allah'ı bulmuştur; O ise, onun 
hesabını tastamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk 
görür. 

َأو Yahutاٍتكَظُلُم  karanlıklar gibidirٍرحِفي ب  denizdekiيلُج  
engin birغْشَاهي  yoğunجوم  Ne ki dalga üstüneِقِهفَو ِمن  onu 
kaplıyor جوم dalgaِقِهفَو ِمن  üstünde deابحس  bulutٌاتظُلُم  

karanlıklarاهضعب  biriَقفَو  üstüneٍضعب  Biriِإذَا  zamanجَأخْر  
çıkarıpهدي  Elini uzattığıكَدي لَم  neredeyse dahiااهري  onu 

göremezو  Veنم  bir kimseyeْلعجي لَم  nasibi yokturاللَّه  
Allahلَه  onaانُور  nûr vermemişseافَم  kimseninلَه  artık o ِمن 
 aydınlıktan نُوٍر

40) Yahut engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir; Ne 
ki, onu dalga üstüne dalga kaplıyor; üstünde de bulut... Biri 
biri üstüne karanlıklar... Elini çıkarıp uzattığı zaman, 
neredeyse onu dahi göremez. Ve bir kimseye Allah ona nûr 
vermemişse, artık o kimsenin aydınlıktan nasibi yoktur. 
Bu 39-40.ayetleri Utbe b. Rebîa b. Ümeyye hakkında nazil olmuştur. Utbe 
cahiliyette Hristiyanlığa göre ibadet etmiş, papaz elbisesi giymiş ve din 
yoluna girmişti. İslâm gelince de İslâm'ı reddetmişti.361 

 tesbih  يسبحAllah'ı  اللَّهKuşkusuz  َأنgörmez misin? َألَم تَرى
ettikleriniنم لَه  bulunanlarlaاِتاومِفي الس  Göklerdeو  ve 

  قَدHerkes  كُلdizi diziٌّ  صافَّاٍتkuşların  والطَّيرyerde الَْأرِض
elbetteِلمع  bilmiştirلَاتَهص  kendi duasınıو  veهِبيحتَس  

tesbihiniو  Veاللَّه  Allahِليمع  hakkıyle bilirاِبم  olduklarını 
لُونفْعي yapmakta 

41) Kuşkusuz göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi 
kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Herkes 
elbette kendi duasını ve tesbihini bilmiştir. Ve Allah, 
yapmakta olduklarını hakkıyle bilir. 

و Veِللَِّه  Allah'ındırْلم ك mülküاِتاومالس  göklerinو  ve ِضالَْأر 
yerinِإلَىو  ancakاللَِّه  Allah’adırِصيرالْم  dönüş de 

42) Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dönüş de ancak 
Allah’adır. 

  يزِجيAllah  اللَّهkuşkusuz  َأنGörmez misin ki َألَم تَرى
sürüyorحا ساب birtakım bulutlarıثُم  sonraَُؤلِّفي  birleştiryor 

نَهيب bir araya getirip ثُم Sonraلُهعجي  getirmededirاكَامر  yığın 
halineىفَتَر  İşte görüyorsun kiَقدالْو  yağmurجخْري  çıkıyor 
 ِمنGökten   ِمن السماِءindirir  وينَزُلbunlar arasından ِمن ِخلَاِلِه

 isabet ettirir  فَيِصيبdolu  ِمن برٍدoradaki  ِفيهاdağlardan ِجباٍل
 عنonu uzak tutar   ويصِرفُهdilediğine  من يشَاءArtık onu ِبِه

شَاءي نم dilediğinden deكَادي  neredeyseنَاس  parıltısıِقِهرب  
şimşeğininبذْهي  alırاِرصِبالَْأب  gözleri 

43) Görmez misin ki kuşkusuz Allah birtakım bulutları 
(çıkarıp) sürüyor; sonra onları bir araya getirip birleştiriyor. 
Sonra yığın haline getirmededir. İşte görüyorsun ki bunlar 
arasından yağmur çıkıyor. Gökten, oradaki dağlardan dolu 
indirir. Artık onu dilediğine isabet ettirir; dilediğinden de 
onu uzak tutar; şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır! 
(*)Bütün mahlûkat Allah'ı tesbih eder yani O'nu noksan sıfatlardan tenzih 
eder, O'nu celâl ve kemal sıfatlarıyla tavsif eder. Allah onların tesbihlerini, 
dualarını ve ibadetlerini gayet iyi bilir. Namaz kılanın namazını, tesbih 
edenin tesbihini gayet iyi bilir. Mahlûkatm itaat ve tesbihleri O'na gizli 
kalmaz. Allah Tealâ göklerde ve yerde olan mülkün gerçek sahibidir. O 
bütün mahlûkatta tasarrufta bulunan hakiki hüküm sahibi ve idare 
edicidir. Kıyamet gününde yaratıkların dönüşü O'nadır. Hepsi Allah'ın 
kuludurlar. Hepsi hesaba çekilecek, hüküm vericinin, muhakeme edicinin 
önünde güçsüz ve zelildirler. Hayret verici şekilde yağmur yağdırılmasıdır. 
Yağmur, su buharlarının yükseklere çıkmasıyla oluşmaya başlar ve Allah'ın 
kudretiyle havanın yüksek tabakalarına taşınır. Bu durumda hava 
tabakalarında bulutlar toplanır. Bulutları rüzgârlar hareket ettirir, aşılar ve 
soğuk hava tabakası bulutlara tesir eder.  
 

رةٌ والَ بيع عن ِذكِْر اِهللا وِاقَاِم الصلَوِة ِرجالٌ الَ تلِْهيِهم ِتجا
 ارصاْالَبو ِفيِه الْقُلُوب قَلَّبتا تموافُونَ يخكَوِة ياِء الزِايتو

 ِليجِزيهم اُهللا اَحسن ما عِملُوا ويِزيدهم ِمن فَضِلِه واُهللا (37)
 والَِّذين كَفَروا اَعمالُهم (38) ِحساٍب يرزق من يشاُء ِبغيِر

 هِجدي لَم اَء هى ِاذَا جتاًء حاَنُ مالظَّم هبسحٍة ياٍب ِبِقيعركَس
شيئًا ووجد اَهللا ِعنده فَوفَّيه ِحسابه واُهللا سِريع الِْحساِب 

(39) ىٍر لُجحاٍت ِفى بكَظُلُم اَو  جوِقِه مفَو ِمن جوم يهشغي
 لَم هدي جرٍض ِاذَا اَخعب قهاَ فَوضعب اتظُلُم ابحِقِه سفَو ِمن

 اَلَم (40)يكَد يريها ومن لَم يجعِل اُهللا لَه نورا فَما لَه ِمن نوٍر 
ِفى الس نم لَه حبساَنَّ اَهللا ي رافَّاٍت تص رالطَّيِض واْالَراِت ووم

 (41)كُلٌّ قَد عِلم صالَته وتسِبيحه واُهللا عِليم ِبما يفْعلُونَ 
 ِصريِالَى اِهللا الْمِض واْالَراِت وومالس لْكِللَِّه م(42)و رت اَلَم 

يب لِّفؤي ا ثُمابحِجى سزى اَنَّ اَهللا يرا فَتكَامر لُهعجي ثُم هن
 ا ِمناٍل ِفيهِجب اِء ِمنمالس لُ ِمنزنيِخالَِلِه و ِمن جرخي قدالْو
برٍد فَيِصيب ِبِه من يشاُء ويصِرفُه عن من يشاُء يكَاد سنا برِقِه 

 (43)يذْهب ِباْالَبصاِر 
 Onlar kendilerini alıkoyamadığı  لَا تُلِْهيِهمinsanlardır ِرجاٌل
 anmaktan  عن ِذكِْرne de alış-verişin  ولَا بيعne ticaret ِتجارةٌ
 vermekten ِإيتَاِء ve  وnamaz  الصلَاِةkılmaktan  وِإقَاِمAllah'ı اللَِّه

 allak  تَتَقَلَّبbir günden  يوماkorkarlar  يخَافُونzekât الزكَاِة
bullak olduğuِفيِه  Onlarالْقُلُوب  kalplerinو  ve ارصالَْأب 

gözlerin 
37) Onlar, ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı 
anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten 
alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak 
bullak olduğu bir günden korkarlar. 
Abdulah ibn Ömer, bir gün çarşıda iken ezan okunmuş, çarşıdaki dükkân 
sahipleri hemen dükkânlarını kapatıp Mescid-i nebevîye gitmişler. İbn 
Ömer der ki: İşte onlar hakkında bu âyet-i kerime nazil oldu.409 

ِليمهِزيج Çünkü onları mükâfatlandıracakاللَّه  Allahنسَأح  en 
güzeli ileِملُواا عم  yaptıklarınınو  ve مهِزيدي onlara fazlasıyla 

verecektirِلِهفَض ِمن  lütfundanو  Veاللَّه  Allahُقزري  
rızıklandırırشَاءي نم  dilediğiniِر ِحاٍب ِبغَيس hesapsız 

38) Çünkü (o günde) Allah, onları yaptıklarının en güzeli ile 
mükâfatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. 
Ve Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır. 

و Ve الَِّذين gelinceواكَفَر  inkâr edenlereمالُهمَأع  onların 
amelleriاٍبركَس  serap gibidir kiٍةِبِقيع  ıssız çöllerdeki هبسحي 

onu zannederآنالظَّم  susayanاءم  suتَّىح  nihayetِإذَا  zaman 
هاءج ona vardığıهِجدي لَم  orada bulamamışًئاشَي  herhangi bir 
şeyدجوو  bulmuşturاللَّه  Allah'ıهِعنْد  üstelik yanıbaşında da 
فَّاهفَو O ise tastamam görmüştürهابِحس  onun hesabınıاللَّهو  

Allahِريعس  çok çabuk görürاِبالِْحس  hesabı 
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يقَلِّب اُهللا اللَّيلَ والنهار ِانَّ ِفى ذَِلك لَِعبرةً الُوِلى اْالَبصاِر 
 واُهللا خلَق كُلَّ دابٍة ِمن ماٍء فَِمنهم من يمِشى علَى بطِْنِه (44)

ِمنِن ولَيلَى ِرجِشى عمي نم مهِمنٍع وبلَى اَرِشى عمي نم مه
 ٍء قَِديرىلَى كُلِّ شاُء ِانَّ اَهللا عشا ياُهللا م لُقخا (45)يلْنزاَن لَقَد 

 (46)اَياٍت مبيناٍت واُهللا يهِدى من يشاُء ِالَى ِصراٍط مستِقيٍم 
اَطَعوِل وسِبالرا ِباِهللا ونقُولُونَ اَميو ِمن مهِمن لَّى فَِريقوتي ا ثُمن
 ِمِننيؤِبالْم ا اُولَِئكمو ِد ذَِلكعوا ِالَى اِهللا (47)بعِاذَا دو 

 مهنيب كُمحوِلِه ِليسرونَ  وِرضعم مهِمن ِانْ (48)ِاذَا فَِريقو 
ذِْعِننيِه موآ ِالَيأْتي قالْح ملَه كُناَِم (49) ي ضرم اَِفى قُلُوِبِهم 

 مه لْ اُولَِئكب ولُهسرو ِهملَياُهللا ع ِحيفافُونَ اَنْ يخي وآ اَمابتار
 ِانما كَانَ قَولَ الْمؤِمِنني ِاذَا دعوا ِالَى اِهللا (50)الظَّاِلمونَ 

سِمعنا واَطَعنا واُولَِئك هم ورسوِلِه ِليحكُم بينهم اَنْ يقُولُوا 
 ومن يِطِع اَهللا ورسولَه ويخش اَهللا ويتقِْه (51)الْمفِْلحونَ 

 واَقْسموا ِباِهللا جهد اَيماِنِهم لَِئن (52)فَاُولَِئك هم الْفَاِئزونَ 
 معروفَةٌ ِانَّ اَهللا خِبري ِبما اَمرتهم لَيخرجن قُلْ الَ تقِْسموا طَاعةٌ

 (53)تعملُونَ 
  ِإذَاmüminlerin  الْمْؤِمِنينdemeleridir  كَان قَوَلNe zaman ki ِإنَّما
 Resûlüne رسوِلِه ve  وAllah'a  ِإلَى اللَِّهdavet edildiklerinde دعوا
كُمحِلي hüküm vermesi içinمنَهيب  aralarındaَأن  ancakقُولُواي  
sözüنَاِمعس  İşittikو  ve نَاَأطَع itaat ettikو  Veلَِئكُأو  işteمه  asıl 

bunlarونفِْلحالْم  kurtuluşa erenlerdir 
51) Ne zaman ki aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve 
Resûlüne davet edildiklerinde, müminlerin sözü ancak 
"İşittik ve itaat ettik" demeleridir. Ve işte asıl bunlar 
kurtuluşa erenlerdir. 

و Veنم  her kimِطعي  itaat ederاللَّه  Allah'aو  ve ولَهسر 
Resûlüneَخْشيو  saygı duyarاللَّه  Allah'aو  ve تَِّقيِهي O'ndan 
sakınırsaلَِئكفَُأو  işteه م asıl bunlarونالْفَاِئز  mutluluğa 

erenlerdir 
52) Ve her kim Allah'a ve Resûlüne itaat eder, Allah'a saygı 
duyar ve O'ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa 
erenlerdir. 

و Veوامَأقْس  yemin ettilerِباللَِّه  Allah'aدهج  en ağırاِنِهممَأي  
yeminleri ileلَِئن  hakikatenمتَهرَأم  sen kendilerine emrettiğin 

takdirdeنجخْرلَي  mutlaka çıkacaklarına dairقُل  De ki والَّا تُقِْسم 
Yemin etmeyinٌةطَاع  İtaatinizٌوفَةرعم  malûmdurِإن  Bilin ki 

اللَّه Allahخَِبير  haberdardır اِبم لُونمتَع yaptıklarınızdan 
53) Ve sen hakikaten kendilerine emrettiğin takdirde 
mutlaka (savaşa) çıkacaklarına dair, en ağır yeminleri ile 
Allah'a yemin ettiler. De ki: Yemin etmeyin. İtaatiniz 
malûmdur. Bilin ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

قَلِّبي birbirine çeviriyorاللَّه  Allahَلاللَّي  geceو  ile ارالنَّه 
gündüzüِإن  Şüphesizِفي ذَِل ك bundaًةرلَِعب  bir ibret vardır 

 basiret  الَْأبصاِرsahipleri için ِلُأوِلي
44) Allah, gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Şüphesiz 
bunda basiret sahipleri için bir ibret vardır. 

و Veاللَّه  Allahَخَلَق  yarattıَّكُل  herٍةابد  canlıyı اٍء ِمنم sudan 
مفَِمنْه İşte bunlardanنم  kimiِشيمي  sürünürلَىع  üstünde 
  علَىyürür  يمِشيkimi  منonlardan  ِمنْهمve  وkarnı بطِْنِه

üstündeِنلَيِرج  iki ayağıو  veمِمنْه  onlardanنم  kimiِشيمي  
yürürلَىع  üstündeٍعبَأر  dört ayağıُخْلُقي  yaratırاللَّه  Allah ام 
شَاءي dilediğiniِإن  şüphesizاللَّه  Allahِّلَى كُلع  herٍءشَي  şeye 
قَِدير kadirdir 

45) Ve Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi 
karnı üstünde sürünür ve onlardan kimi iki ayağı üstünde 
yürür ve onlardan kimi dört ayağı üstünde yürür... Allah 
dilediğini yaratır; şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 

لَقَد Andolsunلْنَاَأنز  biz indirdikاٍتآي  âyetlerنَاٍتيبم  açık seçik 
bildirenو  Veاللَّه  Allahِديهي  iletirنم  kimseyiشَاءي  dilediği 
 doğru  مستَِقيٍمyola ِإلَى ِصراٍط

46) Andolsun biz açık seçik bildiren âyetler indirdik. Ve 
Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir. 

و Veقُولُوني  diyorlarنَّاآم  inandıkِباللَِّه  Allah'aو  ve وِلسِبالر 
Peygamber'eو  ve نَاَأطَع itaat ettikثُم  sonraلَّىتَوي  yüz 

çeviriyorٌفَِريق  içlerinden bir grupمِمنْه  ondanِدعب ِمن  sonra 
da ذَِلك işte böyleو  Veام  değillerdirلَِئكُأو  bunlarْؤِمِنينِبالْم  

inanmış 
47) "Ve Allah'a ve Peygamber'e inandık ve itaat ettik" 
diyorlar; ondan sonra da içlerinden bir grup sonra işte 
böyle yüz çeviriyor. Ve bunlar inanmış değillerdir. 

و Veِإذَا  zamanواعد  çağırıldıklarıِإلَى اللَِّه  Allah'aو  ve وِلِهسر 
Peygamber'eكُمحِلي  hüküm vermesi içinمنَهيب  onlar 

aralarındaِإذَا  bakarsın kiٌفَِريق  bir kısmıمِمنْه  içlerinden 
ونِرضعم yüz çevirip dönerler 

48) Ve onlar, aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve 
Peygamber'e çağırıldıkları zaman, bakarsın ki içlerinden 
bir kısmı yüz çevirip dönerler. 

و Veِإن  eğerكُني  iseملَه  kendi lehlerine ُّقالْح hakْأتُواي  gelirler 
 boyun eğip  مذِْعِنينona ِإلَيِه

49) Ve eğer hak kendi lehlerine ise, ona boyun eğip 
gelirler. 

 yoksa  َأمbir hastalık  مرضKalplerinde  قُلُوِبِهمmı var َأِفي
 َأنkorkuyorlar?  افُون يخyahutَ  َأمşüphe içinde midirler ارتَابوا
  وkendilerine  علَيِهمAllah  اللَّهhaksızlık edeceğinden mi يِحيفَ

ve ولُهسر Resûlününْلب Hayırلَِئكُأو asılمه kendileridirونالظَّاِلم  
50) Kalplerinde bir hastalık mı var yoksa şüphe içinde 
midirler, yahut Allah ve Resûlünün kendilerine haksızlık 
edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl zalimler 
kendileridir. 
Adı Bişr olan münafıklardan biri ile yahudilerden bir adam arasında bir 
arazi hakkında anlaşmazlık vardı. Yahudi Rasûlullah (a.s)ın huzurunda 
mahkemeleşmeye, onun hükmüne başvurmaya çağırdı onu. Münafık 
haksız idi, o bunu kabul etmeyerek: Muhammed bize haksızlık yapar. 
Bunun yerine biz Ka'b b. el-Eşref in hakemliğine başvuralım, dedi. Bu 
âyet onun hakkında nazil oldu.410 
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55) Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, 
kendilerinden öncekileri sahip kıldığı gibi onları da 
yeryüzüne sahip kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini 
(İslâm'ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve korku 
döneminden sonra, bunun yerine onlara güven 
sağlayacağını vaad etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler; 
hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr 
ederse, işte bunlar asıl büyük günahkârlardır. 

و Veواَأِقيم  kılınَلَاةالص  namazıآتُواو  verinَكاةَ الز zekâtıواَأِطيعو  
itaat edin kiوَلسالر  Peygamber'eلَّكُملَع  göresinizونمحتُر  

merhamet 
56) Ve namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber'e itaat edin ki 
merhamet göresiniz. 

نبسلَا تَح sanmayasınالَِّذين  edenlerinواكَفَر  İnkârِجِزينعم  O’nu 
âciz bırakacaklarınıِضِفي الَْأر  yeryüzündeاْأومو  varacağı yer 

مه Onlarınالنَّار  cehennemdirو  Veلَِبْئس  ne kötüِصيرالْم  
varış yeri 

57) İnkâr edenlerin, yeryüzünde O’nu âciz bırakacaklarını 
sanmayasın. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü 
varış yeri. 

  الَِّذينizin istesinler  ِليستَْأِذنْكُمmüminler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
bulunanْلَكَتم  altındaانُكُممَأي  Ellerinizinو  ve الَِّذين olanlar لَم 

 içinizden  ِمنْكُمhenüz ergenlik  الْحلُمçağına girmemiş يبلُغُوا
  الْفَجِرnamazından  صلَاِةönce  ِمن قَبِلsizden defa  مراٍتüç ثَلَاثَ

sabahِحينو  vakitونعتَض  soyunduğunuzكُمابِثي  elbiselerinizi 
  الِْعشَاِءnamazından  صلَاِةsonra ِمن بعِد ve  وöğleyin ِمن الظَِّهيرِة

yatsıُثَلَاث  üç vakittir اٍتروع Bunlar mahremلَكُم  halde 
bulunabileceğiniz سلَي yokturكُملَيع  ne sizin içinِهملَيلَا عو  ne 

de onlar içinنَاحج  bir mahzurنهدعب  Bu vakitlerin dışında 
افُونطَو girip çıkabilirsinizكُملَيع  yanınaكُمضعب  birinizin لَىع 
  الْآياِتsize  لَكُمAllah  اللَّهaçıklar  يبينİşte böyle  كَذَِلكBiri بعٍض

âyetleriو  Veاللَّه  Allahِليمع  bilendirِكيمح  hikmet sahibidir 
58) Ey müminler! Ellerinizin altında bulunan (köle ve 
cariyeleriniz) ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş 
olanlar, sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi 
soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra sizden üç 
defa izin istesinler. Bunlar, mahrem (kapanmamış) halde 
bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin 
için ne de onlar için bir mahzur yoktur. Biri birinizin yanına 
girip çıkabilirsiniz. İşte Allah âyetleri size böyle açıklar. Ve 
Allah, (her şeyi) bilendir, hikmet sahibidir. 
İbn Abbâs anlatıyor: Hz. Peygamber (sa), ansardan bir Müdellic ibn Amr 
adında bir çocuğu öğle uykusu zamanında çağırması için Hz. Ömer'e 
göndermişti. Çocuk, önce kapıyı çaldı ise de Hz. Ömer uyumakta olduğu 
için duymadı ve çocuk, Hz. Ömer'in yanına girdi de onu, görülmesinden 
hoşlanmadığı bir şekilde gördü. O (Hz. Ömer), Hz. Peygamber (a.s)'e 
geldiğinde: "Ey Allah’ın elçisi, isterdim ki Allah Tealâ (yanımıza 
girileceğinde izin isteme ile ilgili) emir ve yasaklar koysa." dedi ve onun bu 
sözleri üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.362 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اَِطيعوا اَهللا ولَ قُلْ اَِطيعما حِه ملَيا عما فَِانلَّووولَ فَِانْ تسوا الر
وعلَيكُم ما حملْتم وِانْ تِطيعوه تهتدوا وما علَى الرسوِل ِاالَّ 

 ِبنيالَغُ الْمِملُوا (54)الْبعو كُموا ِمنناَم اُهللا الَِّذين دعو 
فَنهم ِفى اْالَرِض كَما استخلَف الَِّذين ِمن الصاِلحاِت لَيستخِل

 ِمن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَِّذى ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب
 دعب كَفَر نمئًا ويِركُونَ ِبى ششِنى الَ يوندبعا يناَم ِفِهموِد خعب

 واَِقيموا الصلَوةَ واَتوا (55)ِئك هم الْفَاِسقُونَ ذَِلك فَاُولَ
 الَ تحسبن (56)الزكَوةَ واَِطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ 

 لَِبئْسو ارالن ميهأْومِض وِفى اْالَر ِجِزينعوا مكَفَر الَِّذين
 ِصري(57)الْما الَِّذينهآاَيي  لَكَتم الَِّذين كُمأِْذنتسوا ِليناَم 

اَيمانكُم والَِّذين لَم يبلُغوا الْحلُم ِمنكُم ثَالَثَ مراٍت ِمن قَبِل 
صلَوِة الْفَجِر وِحني تضعونَ ِثيابكُم ِمن الظَِّهريِة وِمن بعِد 

لَكُم لَيس علَيكُم والَ علَيِهم صلَوِة الِْعشاِء ثَالَثُ عوراٍت 
 نيبي ٍض كَذَِلكعلَى بع كُمضعب كُملَيافُونَ عطَو نهدعب احنج

 ِكيمح ِليماُهللا عاِت واْالَي (58)اُهللا لَكُم 
 itaat edin  وَأِطيعواAllah'a  اللَّهitaat edin  َأِطيعواDe ki قُْل
وَلالرس Peygamber'e deفَِإن  Eğerلَّواتَو  yüz çevirirsenizافَِإنَّم  

şunu bilin kiِهلَيع  onun sorumluluğuَلما حم  kendisine 
yüklenenكُملَيعو  sizin sorumluluğunuz daلْتُمما حم  size 

yüklenendir و Veِإن  eğerوهتُِطيع  ona itaat edersenizواتَدتَه  
doğru yolu bulmuş olursunuzلَىا عمو  düşenوِلسالر  

Peygamber'e ِإلَّا sadeceُلَاغالْب  duyurmaktırِبينالْم  açık-seçik 
54) De ki: Allah'a itaat edin; Peygamber'e de itaat edin. 
Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, onun sorumluluğu 
kendisine yüklenen, sizin sorumluluğunuz da size 
yüklenendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu 
bulmuş olursunuz. Peygamber'e düşen, sadece açık-seçik 
duyurmaktır. 

و دع vaadettiاللَّه  Allahالَِّذين  edipنُواآم  imanِمنكُم  sizlerden 
  لَيستَخِْلفَنَّهمiyi الصاِلحاِت davranışlarda bulunanlara وعِملُوا

onları da sahip kılacağınıِضِفي الَْأر  yeryüzüneاكَم  gibi 
 kendilerinden öncekileri الَِّذين ِمن قَبِلِهمsahip kıldığı  استَخْلَفَ
كِّنَنملَيو iyiliğineملَه  onlar içinمِدينَه  diniىتَضالَِّذي ار  iyiliğine 

ملَه onların و ve ملَنَّهدبلَي beğenip seçtiğiنم  koruyacağınıِدعب  
sonra ِفِهمخَو korku dönemindenنًاَأم  onlara güven 

sağlayacağınıونَِنيدبعي  Çünkü onlar bana kulluk ederler لَا 
 kim من Artık  وhiçbir şeyi  شَيًئاbana eş tutmazlar يشِْركُون ِبي

كَفَر inkâr ederseدعب  sonraذَِلك  bundanلَِئكفَُأو  işte bunlarمه  
asılالْفَاِسقُون  büyük günahkârlardır 
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 كُملَغَ اْالَطْفَالُ ِمنِاذَا بو أْذَنَ الَِّذينتا اسوا كَمأِْذنتسفَلْي لُمالْح
 ِكيمح ِليماُهللا عاِتِه واَي اُهللا لَكُم نيبي كَذَِلك ِلِهمقَب (59)ِمن 

 احنج ِهنلَيع سا فَلَيونَ ِنكَاحجراِء الَِّتى الَ يسالن ِمن اِعدالْقَوو
ابِثي نعضاَنْ ي نلَه ريخ ِففْنعتساَنْ يٍة واٍت ِبِزينجربتم رغَي نه

 ِليمع ِميعاُهللا سلَى (60)والَ عو جرى حملَى اْالَعع سلَي 
جرِريِض حلَى الْمالَ عو جرِج حراَنْ  اْالَع فُِسكُملَى اَنالَ عو 

و بيوِت اَباِئكُم اَو بيوِت اُمهاِتكُم اَو بيوِت تأْكُلُوا ِمن بيوِتكُم اَ
 اِمكُمموِت اَعيب اَو اِتكُمووِت اَخيب اَو اِنكُمووِت  ِاخيب اَو

 ملَكْتا مم اَو االَِتكُموِت خيب اَو اِلكُمووِت اَخيب اَو اِتكُممع
كُم لَيس علَيكُم جناح اَنْ تأْكُلُوا جِميعا اَو مفَاِتحه اَو صِديِق

اَشتاتا فَِاذَا دخلْتم بيوتا فَسلِّموا علَى اَنفُِسكُم تِحيةً ِمن ِعنِد 
اِهللا مباركَةً طَيبةً كَذَِلك يبين اُهللا لَكُم اْالَياِت لَعلَّكُم تعِقلُونَ 

(61) 
61) Âmâya üzerine güçlük yoktur; topala üzerine güçlük 
yoktur; hastaya da üzerine güçlük yoktur. Sizin için de, 
gerek kendi evlerinizden, gerekse babalarınızın evlerinden, 
annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, 
kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, 
halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, 
teyzelerinizin evlerinden, veya anahtarlarını uhdenizde 
bulundurduğunuz yerlerden, yahut dostlarınızın (yemeğini) 
yemenizde üzerinizde bir sakınca yoktur. Toplu halde veya 
ayrı ayrı yemenizde de üzerinizde bir sakınca yoktur. Evlere 
girdiğiniz zaman, Allah tarafından mübarek ve pek güzel 
bir yaşama dileği olarak kendinize (birbirinize) selâm verin. 
İşte Allah, düşünüp anlayasınız diye size âyetleri böyle 
açıklar. 
(*)Yani Allah Tealâ yemek yemekten razı ve memnun olduklarını, cimri 
olmadıklarını ve üzüntü duymadıklarını bildiğimiz onbir yerden açık izin 
alınmaksızın yemek yememizi bize mubah kıldı. Eğer bu ev sahipleri 
sıkılır, oflar yahut rahatsızlık duyarsa ev sahiplerinin yokluğunda 
yemeklerinden yemeyiz, bu durumda sakınmaları talep edilir. Ayette geçen 
bu yerler şunlardır: 
 - Evlerimiz ve daha önce beyan ettiğimiz çocuklarımızın evleri, 
 - Babalarımızın ve dedelerimizin evleri, 
 - Annelerimizin ve ninelerimizin evleri, 
 - Kardeşlerimizin evleri, 
 - Kızkardeşlerimizin evleri 
 - Amcalarımızın evleri, 
 - Halalarımızın evleri, 
 - Dayılarımızın evleri, 
 - Teyzelerimizin evleri, 
 -Ev sahiplerinden vekâlet yoluyla anahtarlarını elimizde 
bulundurduğumuz evler, 
 - Arkadaşlarımızın evleri... 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veِإذَا  zamanَلَغب  girdikleriالَْأطْفَاُل  çocuklarınızِمنْكُم  sizin 
 gibi  كَماonlar da izin istesinler  فَلْيستَْأِذنُواergenlik çağına حلُمالْ

تَْأذَناس izin istedikleriِلِهمقَب ِمن الَِّذين  kendilerinden öncekiler 
كَذَِلك İşte böyleنيبي  açıklarاللَّه  Allahلَكُم  sizeاِتِهآي  âyetleriniو  
Veاللَّه  Allahِليمع  alîmdirِكيمح  hakîmdir 

59) Ve sizin çocuklarınız ergenlik çağına girdikleri zaman, 
kendilerinden öncekiler (büyükleri) izin istedikleri gibi 
onlar da izin istesinler. İşte Allah, âyetlerini size böyle 
açıklar. Ve Allah Alîm’dir, Hakîm’dir. 

و Veاِعدالْقَو  çocuktan kesilmişاِءالنِّس ِمن  yaşlı kadınların 
ونجراللَّاِتي لَا ي ümidi beslemeyenاِنكَاح  bir nikâhسفَلَي  yoktur 

ِهنلَيع kendilerineنَاحج  bir vebalنعضي َأن  çıkarmalarında 
نهابِثي elbiseleriniرغَي  etmeksizinاٍتجرتَبم  teşhir ِبِزينٍَة 

zinetleriِففْنتَعسي َأنو  İffetli davranmalarıنلَه رخَي  kendileri 
için daha hayırlıdırو  Veاللَّه  Allahِميعس  işitendirِليمع  

bilendir 
60) Ve bir nikâh ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı 
kadınların, zinetleri teşhir etmeksizin (bazı) elbiselerini 
çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. İffetli 
davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Ve Allah 
işitendir, bilendir. 

سلَي yokturلَىع  üzerineىمالَْأع  Âmâyaجرح  güçlükلَاو  
yokturَلى ع üzerineِجرالَْأع  topalaجرح  güçlükلَاو  yokturلَىع  

üzerineِريِضالْم  hastaya daجرح  güçlükلَاو  bir sakınca 
yokturلَىع  üzerinizdeَأنفُِسكُم  Sizin için deتَْأكُلُوا َأن  

yemenizdeوِتكُميب ِمن  gerek kendi evlerinizdenَأو  gerekse 
 evlerinden  َأو بيوِتbabalarınızın  آباِئكُمevlerinden بيوِت
اِتكُمهُأم annelerinizinوِتيب َأو  evlerindenاِنكُمِإخْو  erkek 

kardeşlerinizinوِتيب َأو  evlerindenاِتكُمَأخَو  kız kardeşlerinizin 
 evlerinden  َأو بيوِتamcalarınızın  َأعماِمكُمevlerinden َأو بيوِت
اِتكُممع halalarınızınوِتيب َأو  evlerindenاِلكُمَأخْو  dayılarınızın 

  ما ملَكْتُمveya  َأوteyzelerinizin  خَالَاِتكُمevlerinden َأو بيوِت
uhdenizde bulundurduğunuz yerlerdenهفَاِتحم  anahtarlarını 

َأو yahutِديِقكُمص  dostlarınızınسلَي  yokturكُملَيع  üzerinizde 
نَاحج bir sakıncaتَْأكُلُوا َأن  yemenizde deاِميعج  Toplu haldeَأو  
veyaَأشْتَاتًا  ayrı ayrıفَِإذَا  zamanخَلْتُمد  girdiğinizوتًايب  Evlere 
 bir yaşama  تَِحيةkendinizeً فُِسكُم علَى َأنselâm verin فَسلِّموا

dileği olarakِعنِْد ِمن  tarafındanاللَِّه  Allahًكَةاربم  mübarek 
  لَكُمAllah  اللَّهaçıklar  يبينİşte böyle  كَذَِلكve pek güzel طَيبةً
sizeاِتالْآي  âyetleriلَّكُملَع  diyeِقلُونتَع  düşünüp anlayasınız 
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63) Peygamber'i, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi 
çağırmayın. İçinizden, birini siper edinerek sıvışıp gidenleri 
muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple, onun emrine 
aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden veya 
kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden 
sakınsınlar. 

 varsa  ِفيne  ماAllah'ındır  ِللَِّهkuşkusuz  ِإنBilmiş olun ki َألَا
  ماiyi bilir  يعلَمElbette  قَدyerde الَْأرِض ve  وgöklerde السماواِت
neyin َأنْتُم sizinِهلَيع  üzerine olduğunuzu و Ve موي gün 
ونعجري döndürüldükleriِهِإلَي  O'nun huzurunaمُئهنَبفَي  onlara 

hemen bildirirاِبم  olduklarınıِملُواع  yapmış و Veاللَّه  Allah 
 hakkıyla bilendir  عِليمşeyi  شَيٍءher ِبكُلِّ

64) Bilmiş olun ki, kuşkusuz göklerde ve yerde ne varsa 
Allah'ındır. Elbette sizin neyin üzerine olduğunuzu iyi bilir. 
Ve O'nun huzuruna döndürüldükleri gün yapmış 
olduklarını onlara hemen bildirir. Ve Allah, her şeyi 
hakkıyla bilendir. 
Nûr Sûresine, içinde yer alan hükümlerin farz olduğu ifade edilerek 
başlandı ve dünyada işlediklerimizi Cenâb-ı Hakk'ın âhirette bize bir bir 
haber vereceği belirtilip ilâhî hükümlere bağlı ve sadık kalmamız 
emredilerek atıf yapıldı ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bildiği açıklanarak 
sûre noktalandı. 
 

 
25 FURKAN SURESİ  

Kur'an-ı Kerîm'in 25. suresi. Mekkî surelerdendir. Ayetleri 
77, kelimeleri 1872 ve harf sayısı 3733. Sure; adını birinci 
ayette geçen ve "ayırmak, ayırdetmek, mühim davaları 
çözüme kavuşturan kesin delil, mûcize gibi manalara gelen 
"furkân" kelimesinden almıştır. "el-Furkân", aynı zamanda 
Kur'an-ı Kerîm'in isimlerinden birisidir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

كارتَب yüceler yücesidirَلالَِّذي نَز  indirenقَانالْفُر  Furkan'ı لَىع 
  uyarıcı  نَِذيراÂlemlere  ِللْعالَِمينolsun diye  ِليكُونkuluna عبِدِه

1) Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna  Furkan'ı (Kur’an-ı) 
indiren, yüceler yücesidir. 
(*)Kur'ân-ı Kerîm'e Furkan adının verilmesi iki türlü açıklanmıştır. 
Birincisine göre bu ismin veriliş sebebi, hak ile batılı, mü'min ile kâfiri 
birbirinden ayırdetmiş olmasıdır. İkincisine göre de bunun sebebi, bu 
kitapta haram ve helal gibi şer'î hükümler açıklanmış olmasıdır. 

الَِّذي لَه O'nundurلْكم  mülküاِتاومالس  Göklerinو  ve ِضالَْأر yerin لَمو 
 شَِريكO’nun   لَهyoktur  ولَم يكُنbir çocuk  ولَداedinmemiştir يتَِّخذْ

ortağıلِْكِفي الْم  mülkündeو  Veَخَلَق  yaratmışَّكُل  herٍءشَي  şeyiرفَقَد  
ölçü vermiştirه  onaاتَقِْدير  düzen 

2) Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O, bir çocuk 
edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur. Ve her şeyi 
yaratmış, ona ölçü, düzen vermiştir. 
Yüce Allah, göklerde ve yerde ne varsa, hepsinin sahibidir. Hepsi onun 
yaratığı, mülkü ve kuludur. Yahudi ve Hristiyanların iddia ettiği gibi, onun 
hergangi bir çocuğu yoktur. Puta tapanların dediği gibi, onunla birlikte 
herhangi bir ilâh da yoktur. Her şeyi kudretiyle sağlam ve muhkem bir 
şekilde vücûda getirdi. Yüce Allah kendisini dört tür büyüklük sıfatı ile 
niteledi: Birincisi: O, göklerin ve yerin sahibidir. Bu sıfat, O'nun varlığına 
bir nevi dikkat çekmedir. İkincisi: O, sonsuza kadar ma'bûddur. 
Üçüncüsü, Tek ilâhtır. Dördüncüsü: Bütün eşyayı hikmetle ve tedbîrle 
yaratandır.363 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِانما الْمؤِمنونَ الَِّذين اَمنوا ِباِهللا ورسوِلِه وِاذَا كَانوا معه علَى 
 كونأِْذنتسي ِانَّ الَِّذين وهأِْذنتسى يتوا حبذْهي اِمٍع لَمٍر جاَم

ِلِه فَِاذَا استأْذَنوك ِلبعِض اُولَِئك الَِّذين يؤِمنونَ ِباِهللا ورسو
 اَهللا ِانَّ اَهللا غَفُور ملَه ِفرغتاسو مهِمن ِشئْت نفَأْذَنْ ِلم أِْنِهمش

 ِحيم(62)ر ِضكُمعآِء بعكَد كُمنيوِل بسآَء الرعلُوا دعجالَ ت 
نَ ِمنكُم ِلواذًا فَلْيحذَِر الَِّذين بعضا قَد يعلَم اُهللا الَِّذين يتسلَّلُو

 اَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ اَونِفت مهِصيبِرِه اَنْ تاَم ناِلفُونَ عخي
(63) متا اَنم لَمعي ِض قَداْالَراِت ووما ِفى الساَالَ ِانَّ ِللَِّه م 

ينبئُهم ِبما عِملُوا واُهللا ِبكُلِّ شىٍء علَيِه ويوم يرجعونَ ِالَيِه فَ
 ِليم(64)ع 

 )25(سورة الفرقان 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

تبارك الَِّذى نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبِدِه ِليكُونَ ِللْعالَِمني نِذيرا 
(1)اْالَراِت وومالس لْكم اَلَِّذى لَه  لَما ولَدِخذْ وتي لَمِض و

(2)يكُن لَه شِريك ِفى الْملِْك وخلَق كُلَّ شىٍء فَقَدره تقِْديرا 
 inanmış  آمنُواkimselerdir  الَِّذينMüminler  الْمْؤِمنُونancak ِإنَّما
 Onlar نُوا معه كَاiken  وِإذَاResûlüne رسوِلِه ve  وAllah'a ِباللَِّه

onun ileلَىع  üzerindeykenٍرَأم  bir işاِمٍعج  ortakوابذْهي لَم  
bırakıp gitmezlerتَْأِذنُوهستَّى يح  ondan izin istemedikçeِإن  

hakikatenالَِّذين  kimselerdirتَْأِذنُونَكسي  senden izin isteyenler 
لَِئكُأو Şuالَِّذين  etmişْؤِمنُوني  iman ِباللَِّه Allah'aو  ve وِلِهسر 

Resûlüneفَِإذَا  Öyle iseتَْأذَنُوكاس  senden izin istediklerinde 
 kimselere  ِلمنsen de izin ver  فَْأذَنişleri için  شَْأِنِهمbazı ِلبعِض
 onlar için  لَهمbağış dile  واستَغِْفرonlardan  ِمنْهمdilediğin ِشْئتَ
اللَّه Allah'tanِإن  kuşkusuzاللَّه  Allahغَفُور  mağfiret edicidir 

ِحيمر merhametlidir 
62) Müminler, ancak Allah'a ve Resûlüne inanmış 
kimselerdir. Onlar, onun ile ortak bir iş üzerinde iken 
ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. Şu senden izin 
isteyenler, hakikaten Allah'a ve Resûlüne iman etmiş 
kimselerdir. Öyle ise, bazı işleri için senden izin 
istediklerinde, sen de onlardan dilediğin kimselere izin ver; 
onlar için Allah'tan bağış dile; kuşkusuz Allah mağfiret 
edicidir, merhametlidir. 

 kendi  بينَكُمPeygamber'i  الرسوِلçağır  دعاءmayın لَا تَجعلُوا
aranızdaاِءعكَد  çağırır gibiِضكُمعب  biriniziاضعب  biriقَد  

muhakkak kiلَمعي  bilmektedirاللَّه  Allahلَّلُونتَسي الَِّذين  birini 
siper edinerekِمنْكُم  İçinizdenاذًاِلو  sıvışıp gidenleriذَرحفَلْي  

sakınsınlar الَِّذين Bu sebepleخَاِلفُوني  aykırı davrananlar نع 
 bir  ِفتْنَةbaşlarına gelmesindenٌ  َأن تُِصيبهمonun emrine َأمِرِه
belâَأو  veyaمهِصيبي  kendilerine isabet etmesindenذَابع  bir 
azapَأِليم  çok elemli 
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قُونَ والَ واتخذُوا ِمن دوِنِه اَِلهةً الَ يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَ
يمِلكُونَ الَنفُِسِهم ضرا والَ نفْعا والَ يمِلكُونَ موتا والَ حيوةً 

 وقَالَ الَِّذين كَفَروا ِانْ هذَا ِاالَّ ِافْك ِافْتريه (3)والَ نشورا 
قَالُوآ  و(4)واَعانه علَيِه قَوم اَخرونَ فَقَد جآؤ ظُلْما وزورا 

 قُلْ (5)اَساِطري اْالَوِلني اكْتتبها فَِهى تملَى علَيِه بكْرةً واَِصيالً 
اَنزلَه الَِّذى يعلَم السر ِفى السمواِت واْالَرِض ِانه كَانَ غَفُورا 

يمِشى ِفى  وقَالُوا ماِل هذَا الرسوِل يأْكُلُ الطَّعام و(6)رِحيما 
لَكِه مِزلَ ِالَيالَ اُناِق لَووا  اْالَسِذيرن هعكُونَ ملْقَى (7) فَيي اَو 

ِالَيِه كَنز اَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ ِمنها وقَالَ الظَّاِلمونَ ِانْ تتِبعونَ 
لَك اْالَمثَالَ فَضلُّوا  اُنظُر كَيف ضربوا (8)ِاالَّ رجالً مسحورا 

 تبارك الَِّذى ِانْ شاَء جعلَ لَك خيرا (9)فَالَ يستِطيعونَ سِبيالً 
ِمن ذَِلك جناٍت تجِرى ِمن تحِتها اْالَنهار ويجعلْ لَك قُصورا 

الساعِة سِعريا  بلْ كَذَّبوا ِبالساعِة واَعتدنا ِلمن كَذَّب ِب(10)
(11) 

 
8) Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya orada içinden 
yiyip (besleneceği) bir bahçesi olmalıydı. Ve o zalimler: 
Ancak büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız! dediler. 

انظُر bakَفكَي  ne biçimوابرض  getirdilerلَك  Senin hakkında 
  فَلَا يستَِطيعونArtık onlar sapmışlardır  فَضلُّواtemsiller الَْأمثَاَل

bulamazlarِبيلًاس  hiçbir yol da 
9) Senin hakkında bak ne biçim temsiller getirdiler! Artık 
onlar sapmışlardır, hiçbir yol da bulamazlar. 

كارتَب şanı yücedirَّال شَاء ِذي ِإن Dilerseَلعج  verecekلَك  sana 
  تَجِريcennetleri  جنَّاٍتbunlardan  ِمن ذَِلكdaha iyisini خَيرا

akanاِتهتَح ِمن  altlarındanارالَْأنْه  ırmaklarو  ve ْلعجي ihsan 
edecek olanınلَك  sanaاورقُص  saraylar 

10) Dilerse sana bunlardan daha iyisini, altlarından ırmaklar 
akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek 
olanın şanı yücedir. 
İbn Abbâs'tan rivayette o şöyle anlatıyor: Müşrikler, Hz. Peygamber (a.s)'ı 
fakirliğinden dolayı ayıplayıp: "Ne oluyor şu Resûl'e! (bizim gibi) yemek 
yiyor ve çarşılarda dolaşıyor!" dediklerinde Allah'ın Resûlü (a.s) buna çok 
üzüldü. Onu teselli etmek üzere Rabbı katından Cibrîl geldi ve şöyle dedi: 
"Selâm sana ey Allah'ın elçisi, Rabbu'l-İzzet sana selâm söylüyor ve 
buyuruyor ki: "Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de 
şüphesiz yemek yerler, sokaklarda gezinirlerdi." yani dünyada geçim ve 
rızık peşine düşerlerdi.364 

  َأعتَدنَاVe  وkıyameti de  ِبالساعِةyalan saydılar  كَذَّبواÜstelik بْل
biz ise hazırladıkنِلم  içinكَذَّب  yalanlayanlarِةاعِبالس  kıyameti 

 alevli bir ateş سِعيرا
11) Üstelik kıyameti de yalan saydılar. Ve biz ise, kıyameti 
yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veاتَّخَذُوا  edindilerوِنِهد ِمن  O'nu bırakıpًةآِله  ilahlar لَا 
خْلُقُوني yaratamayanًئاشَي  hiçbir şeyمهو  bilakis kendileri 
خْلَقُوني yaratılmış olanِلكُونملَا يو  verebilenِلَأنفُِس ِهم kendilerine 

bileارض  ne zararالَا نَفْعو  ne de faydaِلكُونملَا يو  güçleri 
yetmeyenتًاوم  öldürmeyeًاةيلَا حو  hayat vermeyeو  ve  لَا

 yeniden diriltip kabirden çıkarmaya نُشُورا
3) Ve O'nu (Allah'ı) bırakıp, hiçbir şey yaratamayan, bilakis 
kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile ne zarar ne de 
fayda verebilen, öldürmeye, hayat vermeye ve yeniden 
diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar 
edindiler. 

و Veقَاَل  dedilerالَِّذين  edenlerواكَفَر  inkârِإن  olsa olsaذَاه  Bu 
 kendisine  وَأعانَهonun bir yalandır  افْتَراهuydurduğu ِإفْك ِإلَّا

yardım etmiştirِهلَيع  bu husustaمقَو  bir zümre deونآخَر  
Başkaفَقَد  Böyleceوااءج  başvurmuşlardırاظُلْم  haksızlığaو  

ve اورز iftiraya 
4) Ve inkâr edenler: Bu (Kur'an), olsa olsa onun 
(Muhammed'in) uydurduğu bir yalandır. Başka bir zümre 
de bu hususta kendisine yardım etmiştir, dediler. Böylece 
haksızlığa ve iftiraya başvurmuşlardır. 

و Veقَالُوا  yine onlar dediler kiاِطيرَأس  masallardırِلينالَْأو  
öncekilere aitاهاكْتَتَب  yazdırıp daفَِهي  kendisineلَىتُم  

okunmakta olanِهلَيع  başkasına onunًةكْرب  akşamَأِصيلًاو  
sabah 

5) Ve yine onlar dediler ki: (Bu âyetler), onun, başkasına 
yazdırıp da kendisine sabah-akşam okunmakta olan, 
öncekilere ait masallardır. 

 ِفي gizlilikleri  السرbilen  الَِّذي يعلَمOnu indirdi  َأنزلَهDe ki قُْل
  كَانŞüphesiz O  ِإنَّهyerdeki الَْأرِض ve  وgöklerde السماواِت

sahibidirاغَفُور  çok bağışlayıcıdırاِحيمر  engin merhamet 
6) De ki: Onu göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen indirdi. 
Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. 

و Veقَالُوا  dedilerاِلم  ne biçimذَاه Buوِلسالر peygamberْأكُُلي  
yiyorامالطَّع  yemekِشيميو  dolaşıyorاِقوِفي الَْأس  çarşılarda لَالَو 
  معهolmalı idi  فَيكُونbir melek  ملَكOna  ِإلَيِهindirilmeli ُأنِزَل

kendisiyle birlikteانَِذير  o da uyarıcı 
7) Ve dediler: Bu ne biçim peygamber; yemek yiyor, 
çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle 
birlikte o da uyarıcı olmalı idi. 
(*)Mekke Müşrikleri: Sen Allah'ın Resûlü olduğun halde, nasıl olur da 
yemek yiyiyor ve çarşı pazarlarda duruyorsun? Bu sözleriyle yemek yediği 
için (akılları sıra) onu ayıpladılar, zira onlar Resûlün bir melek olmasını 
istiyorlardı. Kisra'ların, Kayser'lerin ve diğer zorba hükümdarların 
çarşıpazarlarda dolaşmaya tenezzül etmediklerini gördüklerinden de 
çarşıpazarlarda dolaşmasını ayıpladılar. 

َأو Yahutلْقَىي  verilmeliِهِإلَي  kendisineكَنز  bir hazineَأو  veya 
تَكُون olmalıydıلَه  içindenٌنَّةج  bir bahçesiْأكُُلي  yiyipاِمنْه  

oradaو  Ve قَاَل dedilerونالظَّاِلم  o zalimlerونتَتَِّبع ِإن  
uymaktasınızِإلَّا  Ancakلًاجر  bir adamaاورحسم  büyüye 

tutulmuş 
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و Veموي  o günشُرحي  toplar daمه  onlarıوندبعا يمو  taptıkları 
şeyleriوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah'tanقُوُلفَي  der kiَأَأنْتُم  siz mi 
لَلْتُمَأض saptırdınızاِديِعب  kullarımıُؤلَاِءه  Şu kullarımıَأم  yoksa 

مه kendileriلُّواض  çıktılar?ِبيَلالس  yoldan 
17) Ve o gün Rabbin onları ve Allah'tan başka taptıkları 
şeyleri toplar da, der ki: Şu kullarımı siz mi saptırdınız, 
yoksa kendileri mi yoldan çıktılar? 

  كَان ينْبِغيyaraşmaz  ماSeni tenzih ederiz  سبحانَكderler قَالُوا
Seni bırakıp daلَنَا  bizeَنَتَِّخذ َأن  edinmekوِنكد ِمن  sen başka 

ِمناءِليَأو  dostlarلَِكن و  Fakatمتَهتَّعم  sen onlara bol nimet 
verdin kiو  ve مهاءآب o atalarınaتَّىح  kadarوانَس  sonunda 
unuttularالذِّكْر  anmayıو  ve كَانُوا oldularامقَو  bir kavimاورب  

helâkı hak eden 
18) Seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da sen başka dostlar 
edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o 
kadar bol nimet verdin ki, sonunda anmayı unuttular ve 
helâkı hak eden bir kavim oldular, derler. 

فَقَد İşteوكُمكَذَّب  sizi yalancı çıkardılarا تَقُولُونِبم  
söylediklerinizdeونتَِطيعا تَسفَم  Artık ne temin edebilirsiniz 

منVe    وne de bir yardım  ولَا نَصراne geri çevirebilir صرفًا
ظِْلمي zulmedenlereِمنْكُم  içinizdenنُِذقْه  tattıracağızاذَابع  bir 

azapاكَِبير  büyük 
19) İşte, söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne 
geri çevirebilir, ne de bir yardım temin edebilirsiniz. Ve 
içinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız. 

و Veلْنَاسما َأر  gönderdiğimizلَكقَب  Senden önceِلينسرالْم ِمن  
bütün peygamberler deِإلَّا ِإنَّه م hiç şüphesiz onlarْأكُلُونلَي  

yerlerامالطَّع  yemekشُونميو  dolaşırlardıاِقوِفي الَْأس  çarşılarda 
و Veلْنَاعج  kıldıkكُمضعب  sizin bir kısmınızıٍضعِلب  diğer bir 

kısmınızaًِفتْنَة  imtihanونِبرَأتَص  sabredecek misiniz? كَانو 
كبر Rabbinاِصيرب  her şeyi hakkıyla görmektedir 

20) Ve senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de 
hiç şüphesiz onlar yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Ve 
sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan kıldık; 
(bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla 
görmektedir. 
İbni Abbas'tan (r.a.) naklediyorlar: Müşrikler Resulullah'ı (a.s.) fakirlikle 
ayıpladıkları zaman ve "Bu ne biçim peygamber ki yemek yiyor, çarşılarda 
geziyor?" dedikleri zaman Resulullah (a.s.) üzülmüştü. Bunun üzerine bu 
ayet nazil oldu.365 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وِاذَآ (12)ِاذَا راَتهم ِمن مكَاٍن بِعيٍد سِمعوا لَها تغيظًا وزِفريا 
 الَ (13)اُلْقُوا ِمنها مكَانا ضيقًا مقَرِنني دعوا هناِلك ثُبورا 

 قُلْ اَذَِلك (14)تدعوا الْيوم ثُبورا واِحدا وادعوا ثُبورا كَِثريا 
زج ملَه تقُونَ كَانتالْم ِعدلِْد الَِّتى وةُ الْخنج اَم رياًء خ

 لَهم ِفيها ما يشاؤنَ خاِلِدين كَانَ علَى ربك (15)ومِصريا 
 ويوم يحشرهم وما يعبدونَ ِمن دوِن اِهللا (16)وعدا مسؤالً 

فَيقُولُ َء اَنتم اَضلَلْتم ِعباِدى هؤالَِء اَم هم ضلُّوا السِبيلَ 
(17)قَالُوا س  وِنكد ِخذَ ِمنتا اَنْ نِغى لَنبنا كَانَ يم كانحب

ِمن اَوِلياَء ولَِكن متعتهم واَباَء هم حتى نسوا الذِّكْر وكَانوا 
 فَقَد كَذَّبوكُم ِبما تقُولُونَ فَما تستِطيعونَ (17)قَوما بورا 

ا ورصالَ نفًا ورا صا كَِبريذَابع ِذقْهن كُمِمن ظِْلمي نمآ (19)مو 
اَرسلْنا قَبلَك ِمن الْمرسِلني ِاالَّ ِانهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ 
 كبكَانَ رونَ وِبرصةً اَتنٍض ِفتعِلب كُمضعا بلْنعجاِق ووِفى اْالَس

 (20)بِصريا 
 mesafeden  ِمن مكَاٍنkendilerini göründüğü  رَأتْهمzaman ِإذَا
 زِفيرا ve  وöfkelenişini  تَغَيظًاonun  لَهاişitirler  سِمعواUzak بِعيٍد

uğultusunu 
12) Uzak bir mesafeden kendilerini göründüğü zaman, 
onun öfkelenişini ve uğultusunu işitirler. 

و Veِإذَا  zamanُألْقُوا  atıldıklarıاِمنْه  onunكَانًام  bir yerineقًايض  
dar ِنينقَرم elleri boyunlarına bağlı olarakاوعد  oracıktaنَاِلكه  

isterlerاورثُب  yok olmayı 
13) Ve elleri boyunlarına bağlı olarak onun (cehennemin) 
dar bir yerine atıldıkları zaman, oracıkta yok olmayı 
isterler. 

 bir defa  واِحداyok olmayı  ثُبوراBugün  الْيومistemeyin لَا تَدعوا
 birçok defalar  كَِثيراaksine yok olmayı  ثُبوراisteyin وادعوا

14) Bugün bir defa yok olmayı istemeyin; aksine birçok 
defalar yok olmayı isteyin. 

 ?cenneti mi  جنَّةyoksaُ  َأمdaha iyi  خَيرBu mu  َأذَِلكDe ki قُْل
 takvâ sahiplerine  الْمتَّقُونvâdedilen  الَِّتي وِعدebedilik الْخُلِْد
 ve  وbir mükâfat  جزاءonlar için  لَهمOrası yeridir كَانَتْ

 bir varış مِصيرا
15) De ki: Bu mu daha iyi, yoksa takvâ sahiplerine 
vaadedilen ebedilik cenneti mi? Orası, onlar için bir 
mükâfat ve bir varış yeridir. 

ملَه Onlar içinاِفيه  oradaونشَاءا يم  diledikleri her şey vardır 
خَاِلِدين ebedî kalmak üzereلَىع كَان  üzerineكبر  Rabbinin 
 bir vaaddir  مسُئولًاistenen وعدا

16) Onlar için orada ebedî kalmak üzere diledikleri her şey 
vardır. Rabbinin üzerine istenen bir vaaddir. 
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وقَالَ الَِّذين الَ يرجونَ ِلقَاَء نا لَوالَ اُنِزلَ علَينا الْملَِئكَةُ اَو نرى 
 يوم (21)ربنا لَقَِد استكْبروا ِفى اَنفُِسِهم وعتوا عتوا كَِبريا 

لَِئكَةَ الَ بنَ الْمورا يرقُولُونَ ِحجيو ِرِمنيجِئٍذ ِللْمموى يرش
 وقَِدمنا ِالَى ما عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْناه هبآًء (22)محجورا 

 اَصحاب الْجنِة يومِئٍذ خير مستقَرا واَحسن (23)منثُورا 
ُء ِبالْغماِم ونزلَ الْملَِئكَةُ تنِزيالً  ويوم تشقَّق السما(24)مِقيالً 
(25) لَى الْكَاِفِرينا عموكَانَ يِن ومحِللر قِئٍذ الْحموي لْكاَلْم 

 ويوم يعض الظَّاِلم علَى يديِه يقُولُ يالَيتِنى (26)عِسريا 
ياويلَتى لَيتِنى لَم اَتِخذْ فُالَنا  (27)اَتخذْت مع الرسوِل سِبيالً 

 لَقَد اَضلَِّنى عِن الذِّكِْر بعد ِاذْ جاَء ِنى وكَانَ (27)خِليالً 
 وقَالَ الرسولُ يارب ِانَّ قَوِمى (29)الشيطَانُ ِلِالنساِن خذُوالً 

ِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبى  وكَذَ(30)اتخذُوا هذَا الْقُراَنَ مهجورا 
 وقَالَ (31)عدوا ِمن الْمجِرِمني وكَفَى ِبربك هاِديا ونِصريا 

 تثَبِلن ةً كَذَِلكاِحدلَةً وماَنُ جِه الْقُرلَيلَ عزالَ نوا لَوكَفَر الَِّذين
 (32)ِبِه فُؤادك ورتلْناه ترِتيالً 

و Ve قَاَل der kiوُلسالر  Peygamber باري Ey Rabbimِإن  
Kuşkusuzِميقَو  kavmimاتَّخَذُوا  terkettilerذَاه  buآنالْقُر  

Kur'an'ıاورجهم  büsbütün 
30) Ve peygamber der ki: Ey Rabbim! Kuşkusuz kavmim bu 
Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. 

و Veَكَذ ِلك işte böyleceلْنَاعج  biz peydâ ettikِِّلكُل  herنَِبي  
peygamber içinاودع  düşmanlarِرِمينجالْم ِمن  suçlulardanو  

Veكَفَى  yeterكبِبر  Rabbinااِديه  hidayet vericiو  ve انَِصير 
yardımcı olarak 

31) Ve işte biz böylece her peygamber için suçlulardan 
düşmanlar peydâ ettik. Ve hidayet verici ve yardımcı olarak 
Rabbin yeter. 
(*)Yani ey Muhammed! Senin kavminin müşrikleri arasından -İbn 
Abbas'ın görüşüne göre bu kişi Ebu Cehil'dir--düşman kimseler kıldığımız 
gibi, senden önceki herbir peygamber için de kavminin müşriklerinden 
düşmanlar kılmı sızdır. O bakımdan onların sabrettikleri gibi sen de 
Benim emrim üzerinde sabret. Çünkü Ben seni doğru yola ileteceğim, 
sana karşı çıkan herkese karşı yardımcı olacağım. 

و Ve قَاَل dedilerالَِّذي ن edenlerواكَفَر  inkârلَالَو  değil miydi? 
 bir  واِحدةtoplucaً  جملَةKur'anً  الْقُرآنona  علَيِهindirilmeli نُزَل

defadaكَذَِلك  Bizَتِلنُثَب  iyice yerleştirmek içinِبِه  onuكفَُؤاد  
senin kalbineو  veتَّلْنَاهر  onu tane taneِتيلًا تَر okuduk 

32) Ve inkâr edenler: “Kur'an ona bir defada topluca 
indirilmeli değil miydi?” dediler. Biz onu senin kalbine 
iyice yerleştirmek için ve onu tane tane okuduk. 
(*)Müşrikler Kur'ân-ı Kerîm'in kısım kısım indirildiğini görünce: Niye bu 
Kur'ân Tevrat'ın Musa'ya, İncil'in İsa'ya, Zebur'un da Davud'a indirildiği 
şekilde ona tek bir defada indirilmedi, dediler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veقَاَل  dedilerونجرلَا ي الَِّذين  ummayanlarنَاِلقَاء  bizimle 
karşılaşmayıلَا ُأنِزَللَو  indirilmeliydiنَالَيع  Bizeُلَاِئكَةالْم  ya 

meleklerَأو  ya daىنَر  görmeliydikنَابر  Rabbimiziلَقَد  
Andolsun kiوارتَكْباس kibireِفي َأنفُِسِهم  onlar kendileri 

hakkındaو  ve اتَوع gitmişlerdirاتُوع  azgınlıktaاكَِبير  pek ileri  
21) Ve bizimle karşılaşmayı ummayanlar: Bize ya melekler 
indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydik, dediler. 
Andolsun ki onlar kendileri hakkında kibire kapılmışlar ve 
azgınlıkta pek ileri gitmişlerdir. 

موي günنوري  görecekleriَلَاِئكَةالْم  Melekleriىشْرلَا ب  hiçbir 
sevinç haberi yokturِئٍذموي  o günِرِمينجِللْم  günahkârlaraو  ve 

قُولُوني diyeceklerdirارِحج  yasakاورجحم  Yasaktır 
22) Melekleri görecekleri gün, günahkârlara o gün hiçbir 
sevinç haberi yoktur ve (Melekler): Yasaktır, yasak! 
diyeceklerdir. 

و Ve نَاقَِدم ele alırızِملُواا عِإلَى م  yaptıklarıٍلمع ِمن  her bir işi 
لْنَاهعفَج onu getiririzاءبه  saçılmışانْثُورم  zerreler haline 

23) Ve yaptıkları herbir işi ele alırız, onu saçılmış zerreler 
haline getiririz. 

ابحَأصehlininنَِّةالْج  cennetِئٍذموي  O günرخَي  çok huzurlu 
 مِقيلًا pek güzeldir َأحسنve   وkalacakları yer مستَقَرا

dinlenecekleri yer 
24) O gün cennet ehlinin kalacakları yer çok huzurlu ve 
dinlenecekleri yer pek güzeldir. 

و Veموي  o günُتَشَقَّق  yarılacakاءمالس  gökyüzüاِمِبالْغَم  beyaz 
bulutlar ileو  ve َلنُز indirileceklerdir ُلَاِئكَةالْم meleklerتَنِزيلًا  

bölük bölük 
25) Ve o gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve 
melekler bölük bölük indirileceklerdir. 

لْكالْم mülkِئٍذموي  İşte o günُّقالْح  gerçekاِنمحِللر  çok 
merhametli olana  aittirاموي كَانو  bir gündür oلَى الْكَاِفِرينع  

Kâfirler için deاِسيرع  pek çetin 
26) İşte o gün, gerçek mülk çok merhametli olana  aittir. 
Kâfirler için de pek çetin bir gündür o. 

و Veموي  o günضعي  ısırıpالظَّاِلم  zalim kimseِهيدلَى يع  ellerini 
 birlikte  معtutsaydım  اتَّخَذْتKeşke oُ  يالَيتَِنيşöyle der يقُوُل

 bir yol  سِبيلًاpeygamberle الرسوِل
27) Ve o gün, zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der: Keşke o 
peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. 

  فُلَانًاedinmeseydim  لَم َأتَِّخذKeşkeْ  لَيتَِنيYazık bana ياويلَِتي
falancayıخَِليلًا  dost 

28) Yazık bana.! Keşke falancayı dost edinmeseydim. 
لَقَد Çünkü hakikatenلَِّنيَأض  beni ondan saptırdıالذِّكِْر نع  

zikirدعب  sonraِْإذ  zamanِنياءج  bana geldiği و Veكَان  eder 
طَانالشَّي Şeytanاِنِللِْإنس  insanıخَذُولًا  yüzüstü bırakıp rezil 
rüsvay 

29) Çünkü zikir bana geldiği zaman, hakikaten sonra beni 
ondan saptırdı. Ve Şeytan insanı yüzüstü bırakıp rezil 
rüsvay eder. 
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وVeاادع  Ad'ıودثَمو Semûd'uابحَأصو halkınıسالر Ressو 
ve ونًاقُر nesilleri deنيب  arasındaذَِلك  bunlarا كَِثير daha birçok 

38) Ve Ad'ı, Semûd'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha 
birçok nesilleri de (yok ettik). 
Ress: Bunlar Yasin kıssasında kendilerinden söz edilen Antakya ahalisidir. 
er-Ress, Antakya'daki bir kuyudur. O kuyuda Habib en-Neccar'ı yani 
Yasin'de sözü edilen mü'min kimseyi öldürdüler. O bakımdan o kuyuya 
nisbet edilerek anıldılar. (Bak.Yasin,36\20)  

و Veاكُل  her birineنَابرض  getirdikلَه  onlarınثَاَلالَْأم  misaller 
 geçirdik  تَتِْبيراkırdık  تَبرنَاhepsini وكُلا

39) Ve onların herbirine misaller getirdik; hepsini kırdık 
geçirdik. 

لَقَدو Andolsunاَأتَو  uğramışlardırِةيلَى الْقَرع  o beldeyeالَِّتي  
olanْتِطرُأم  tutulmuş طَرم felâket yağmurunaِءوالس  belâ َأفَلَم 
  كَانُواHayır ْل بPeki onu görmmüyorlar  يرونَها?mıydı يكُونُوا

idirlerونجرلَا ي  ummamaktaانُشُور  onlar öldükten sonra 
dirilmeyi 

40) Andolsun, belâ, felâket yağmuruna tutulmuş olan o 
beldeye uğramışlardır. Peki onu görmüyorlar mıydı? Hayır, 
onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamakta idirler. 

و Veِإذَا  zamanكَأور  seni gördükleriتَِّخذُونَكي ِإن  hep seni 
alıyorlarِإلَّا  diyerekاوزه  alayaذَاَأه  Bu muثَ  الَِّذيعب 

gönderdiğiاللَّه  Allah'ınولًاسر  peygamber olarak 
41) Ve seni gördükleri zaman: "Bu mu Allah'ın peygamber 
olarak gönderdiği!" diyerek hep seni alaya alıyorlar. 

ِإن Şayetكَاد  neredeyseِضلُّنَالَي  gerçekten bizi saptıracaktı نع 
  علَيهاsebat gösterme صبرنَا  َأنseydikلَولَا ilahlarımızdan آِلهِتنَا

ilahlarımızaَفوسو  sonraونلَمعي  bileceklerِحين  zamanنوري  
gördükleriذَابالْع  Azabıنم  kiminُّلَأض  sapık olduğunuِبيلًاس  

yolunun 
42) "Şayet ilahlarımıza sebat göstermeseydik, gerçekten 
bizi neredeyse ilahlarımızdan saptıracaktı." Sonra azabı 
gördükleri zaman, kimin yolunun sapık olduğunu 
bilecekler. 

 kendisine ilah  ِإلَههedinen  اتَّخَذkimseyiَ  منgördün mü? َأرَأيتَ
اهوه Kötü duygularınıََأفََأنْت  Sen olabilir misin?ِهلَيع تَكُون  ona 
 koruyucu وِكيلًا

43) Kötü duygularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün 
mü? Sen ona koruyucu olabilir misin? 
(*)Yüce Allah, onların, kalplerinde şirki muhafaza etmelerine rağmen ve 
onun üzerinde ısrar etmelerinin hayret edilecek bir hal olduğunu 
peygamberine bildirmektedir. Bununla birlikte onlardan herhangi bir 
kimse, herhangi bir delil olmaksızın bir taşa yöneîip, ibadet edebiliyordu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (33)والَ يأْتونك ِبمثٍَل ِاالَّ ِجئْناك ِبالْحق واَحسن تفِْسريا 
اَلَِّذين يحشرونَ علَى وجوِهِهم ِالَى جهنم اُولَِئك شر مكَانا 

 ولَقَد اَتينا موسى الِْكتاب وجعلْنا معه (34) واَضلُّ سِبيالً
 فَقُلْنا اذْهبا ِالَى الْقَوِم الَِّذين كَذَّبوا (35)اَخاه هرونَ وِزيرا 

 وقَوم نوٍح لَما كَذَّبوا الرسلَ (36)ِباَياِتنا فَدمرناهم تدِمريا 
جو ماهقْنا اَغْرا اَِليمذَابع ا ِللظَّاِلِمنيندتاَعةً واِس اَيِللن ماهلْنع

 وعادا وثَمود واَصحاب الرس وقُرونا بين ذَِلك كَِثريا (37)
 ولَقَد (39) وكُال ضربنا لَه اْالَمثَالَ وكُال تبرنا تتِبريا (38)

 الْقَريِة الَِّتى اُمِطرت مطَر السوِء اَفَلَم يكُونوا اَتوا علَى
 وِاذَا راَوك ِانْ (40)بلْ كَانوا الَ يرجونَ نشورا  يرونها 

 ِانْ كَاد (41)يتِخذُونك ِاالَّ هزوا اَهذَا الَِّذى بعثَ اُهللا رسوالً 
ِتناَِله نا عِضلُّنلَي ونَ ِحنيلَمعي فوسا وهلَيا عنربالَ اَنْ صا لَو

 اَراَيت مِن اتخذَ ِالَهه (42)يرونَ الْعذَاب من اَضلُّ سِبيالً 
 (43)هويه اَفَاَنت تكُونُ علَيِه وِكيالً 

و Ve ْأتُونَكلَا ي onların sana getirdikleriثٍَلِبم  hiçbir temsilِإلَّا  
yoktur kiِجْئنَاك  sana getirmeyelimِّقِبالْح  doğrusunuو  ve 

نسَأح daha iyiاتَفِْسير  açığını 
33) Ve onların sana getirdikleri hiçbir temsil (misal) yoktur 
ki, sana doğrusunu ve daha iyi açığını getirmeyelim. 

ونشَرحي الَِّذين toplanacak olanlarوِهِهمجلَى وع  Yüzükoyun ِإلَى 
نَّمهج cehennemeلَِئكُأو  işte onlarشَر  en kötüكَانًام  yerleri 
 yolları  سِبيلًاen sapık olanlardır وَأضلُّ

34) Yüzükoyun cehenneme toplanacak olanlar; işte onlar, 
yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır. 

لَقَدو Andolsunنَاآتَي  biz verdikىوسم  Musa'yaالِْكتَاب  Kitab'ı 
  وِزيراHarun'u da  هارونkardeşi  َأخَاهona  معهyaptık وجعلْنَا

yardımcı 
35) Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı verdik, kardeşi Harun'u 
da ona yardımcı yaptık. 

 yalan sayan  الَِّذين كَذَّبواkavme  ِإلَى الْقَوِمkavme  اذْهباdedik قُلْنَافَ
 Sonunda onları bir ediverdik  فَدمرنَاهمAyetlerimizi ِبآياِتنَا
 yerle تَدِميرا

36) "Ayetlerimizi yalan sayan kavme gidin" dedik. 
Sonunda, onları yerle bir ediverdik. 

و Veمقَو  kavmineنُوٍح  Nuhالَم  itham ettiklerinde واكَذَّب 
yalancılıklaَلسالر  peygamberleriمقْنَاهَأغْر  onları suda 

boğdukو  ve ملْنَاهعج kendilerini yaptıkِللنَّاِس  insanlar içinًةآي  
bir ibretنَاتَدَأعو  hazırladıkِللظَّاِلِم ين Zalimler içinاذَابع  bir 

azapاَأِليم  acıklı 
37) Ve Nuh kavmine, peygamberleri yalancılıkla itham 
ettiklerinde onları, suda boğduk ve kendilerini insanlar için 
bir ibret yaptık. Zalimler için acıklı bir azap hazırladık. 
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اَم تحسب اَنَّ اَكْثَرهم يسمعونَ اَو يعِقلُونَ ِانْ هم ِاالَّ كَاْالَنعاِم 
 اَلَم تر ِالَى ربك كَيف مد الظِّلَّ ولَو (44)بلْ هم اَضلُّ سِبيالً 

 ثُم (45)ه ساِكنا ثُم جعلْنا الشمس علَيِه دِليالً شاَء لَجعلَ
 وهو الَِّذى جعلَ لَكُم اللَّيلَ (46)قَبضناه ِالَينا قَبضا يِسريا 

 وهو الَِّذى (47)ِلباسا والنوم سباتا وجعلَ النهار نشورا 
 بين يدى رحمِتِه واَنزلْنا ِمن السماِء ماًء اَرسلَ الرياح بشرا

 ِلنحِيى ِبِه بلْدةً ميتا ونسِقيه ِمما خلَقْنا اَنعاما (48)طَهورا 
 ولَقَد صرفْناه بينهم ِليذَّكَّروا فَاَبى اَكْثَر (49)واَناِسى كَِثريا 

 ولَو ِشئْنا لَبعثْنا ِفى كُلِّ قَريٍة نِذيرا (50) كُفُورا الناِس ِاالَّ
 (52) فَالَ تِطِع الْكَاِفِرين وجاِهدهم ِبِه ِجهادا كَِبريا (51)

 اجاُج ذَا ِملْحهو اتفُر ذْبذَا عِن هيرحالْب جرالَِّذى م وهو
 وهو الَِّذى خلَق (53)وِحجرا محجورا وجعلَ بينهما برزخا 

 (54)ِمن الْماِء بشرا فَجعلَه نسبا وِصهرا وكَانَ ربك قَِديرا 
 كَانَ الْكَاِفرو مهرضالَ يو مهفَعنا الَ يوِن اِهللا مد ونَ ِمندبعيو

 (55)علَى ربِه ظَِهريا 
 bir جاِهدve   وkâfirlere  الْكَاِفِرينO halde boyun eğme عفَلَا تُِط

savaş verمه  onlaraِبِه  bununlaاادِجه  karşı olanca gücünle 
 büyük كَِبيرا

52) O halde, kâfirlere boyun eğme ve bununla onlara karşı 
olanca gücünle büyük bir savaş ver.! 

و Veوه  O'durجرالَِّذي م  salıverenِنيرحالْب  iki deniziذَاه  
birininذْبع  susuzluğu gidericiٌاتفُر  tatlıو  ve ذَاه diğerininki 

ِملْح tuzlu اجُأج acı و ve َلعج koyanامنَهيب  aralarınaخًازرب  bir 
engelارِحجو  aşılmazاورجحم  bir sınır  

53) Ve birinin tatlı, susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve 
acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir 
sınır koyan O'dur. 

و Veوه  O'durَالَِّذي خَلَق  yaratıpاِءالْم ِمن  sudanاشَرب  bir insan 
لَهعفَج onu dönüştürenابنَس  nesepو  veارِصه  yakınlığaو  Ve 

كبر كَان Rabbininاقَِدير  gücü yetirendir 
54) Ve sudan (meniden) bir insan yaratıp onu nesep ve 
yakınlığa dönüştüren O'dur. Ve Rabbin gücü yetirendir. 

و Veوندبعي  kulluk ediyorlarوِند ِمن  bırakıpاللَِّه  Allah'ıام  
şeylereمهنفَعلَا ي  kendilerine ne faydaمهرضلَا يو  ne de zarar 

verebilenو  Ve الْكَاِفر كَان inkârcı daلَىع  karşıِهبر  Rabbine 
 uğraşıp durmaktadır ظَِهيرا

55) Ve Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar 
verebilen şeylere kulluk ediyorlar. Ve inkârcı da Rabbine 
karşı uğraşıp durmaktadır. 
(*) Yüce Allah, nimetlerini sayıp, döktükten ve kudretinin kemalini 
açıkladıktan sonra müşriklerin sonra herhangi bir fayda sağlamaya, zarar 
vermeye gücü yetmeyen varlıkları, kendisine ortak koşmalarının hayret 
edilecek bir iş olduğunu bu buyruğu ile ifade etmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 

َأم Yoksaبستَح  sen mi sanıyorsun?َأن  gerçektenَأكْثَر  
çoğunun مه onlarınونعمسي  dinleyeceğiniَأو  yahutِقلُونعي  

düşüneceğiniمه ِإن  onlarِإلَّا  hatta اِمكَالَْأنْع hayvanlar gibidir 
 yolca  سِبيلًاdaha da sapıktırlar  َأضلonlarُّ  همHayır بْل

44) Yoksa sen, onların çoğunun gerçekten dinleyeceğini 
yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar 
gibidir, hatta onlar yolca daha da sapıktırlar. 

  مدnasıl  كَيفRabbininَ  ِإلَى ربكgörmedin mi? َألَم تَرى
uzattığınıَّالظِّل  gölgeyiو  Veلَو  eğerشَاء  dileseydiلَهعلَج  onu 

kılardıاِكنًاس  hareketsizثُم  Sonraلْنَاعج  biz kıldıkسالشَّم  
güneşiِهلَيع  onaِليلًاد  delil 

45) Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Ve eğer 
dileseydi, onu hareketsiz kılardı. Sonra biz güneşi, ona delil 
kıldık. 

ثُم Sonraنَاضقَب  çektik ه onuنَاِإلَي  kendimizeاضقَب  yavaş yavaş 
 kolayca يِسيرا

46) Sonra onu kolayca ve yavaş yavaş kendimize çektik. 
و Veوه  O'durَلعالَِّذي ج  kılanلَكُم  sizin içinَلاللَّي  geceyiااسِلب  

örtüمالنَّوو  uykuyuاتًابس  istirahatَلعجو  yapanارالنَّه  gündüzü 
deانُشُور  dağılıp çalışma 

47) Ve sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, 
gündüzü de dağılıp çalışma yapan, O'dur. 

و Veوه  O'durَلسالَِّذي َأر  gönderenاحيالر  rüzgârlarıاشْرب  
müjdeci olarakيدي نيب  önündeِتِهمحر  rahmetininو  Veلْنَاَأنز  

biz indirdikاِءمالس ِمن  göktenاءم  suاورطَه  tertemiz 
48) Ve rüzgârları rahmetinin önünde müjdeci olarak 
gönderen O'dur. Ve biz, gökten tertemiz su indirdik. 

ِييِلنُح Biz can vermekِبِه  o ًةلْدب toprağaتًايم  ölüهِقينُسو  su 
vermek içinاِمم  niceخَلَقْنَا  yarattığımızاامَأنْع  hayvanlaraو  ve 

َأنَاِسي insanlaraاكَِثير  nice 
49) Biz, o ölü toprağa (beldeye) can vermek, yarattığımız 
nice hayvanlara ve nice insanlara su vermek için (böyle 
yaptık). 

لَقَدو Andolsunفْنَارص  çeşitli şekillerde anlatmışızdırه  bunu 
منَهيب aralarındaواذَّكَّرِلي  öğüt almaları içinىفََأب  ama 

diretmiştirَأكْثَر  çoğuالنَّاِس  insanlarınِإلَّا  illeُا كفُور nankörlük 
edip 

50) Andolsun bunu, öğüt almaları için, aralarında çeşitli 
şekillerde anlatmışızdır; ama insanların çoğu illa nankörlük 
edip diretmiştir. 

و Veلَو  şayetِشْئنَا  dileseydikثْنَاعلَب  elbet gönderirdikِِّفي كُل  
herٍةيقَر  ülkeyeَا نِذير bir uyarıcı 

51) Ve şayet dileseydik, elbet her ülkeye bir uyarıcı 
gönderirdik. 
(*)Yani senin üzerinde peygamberliğin yükleri hafiflesin diye yağmuru 
paylaştırdığımız gibi onlan uyarıp korkutacak bir Resûl "gönderirdik." 
Ancak bizler böyle yapmadık, bilakis seni herkes için bir uyarıcı kıldık. 
Böylelikle senin derecen yükselsin istedik. O halde Allah'ın senin 
üzerindeki nimetine şükretmelisin. 
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و Veِإذَا  zamanِقيَل  denildiğiملَه  onlaraوادجاس  secde edin 
 Rahmân  الرحمانneymiş  وماderler  قَالُواRahmân'a ِللرحماِن
دجَأنَس secde eder miyiz hiçاِلم  şeyeنَارتَْأم  Bize emrettiğinو  

ve ادز arttırırمه  buانُفُور  o kimselerin nefretini 
60) Ve onlara: Rahmân'a secde edin, denildiği zaman: 
"Rahmân da neymiş. Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz 
hiç" derler ve bu o kimselerin nefretini arttırır. 

كارتَب yüceler yücesidirَلعالَِّذي ج  var edenاِءمِفي الس  Gökte 
 bir  ِسراجاonların içinde  ِفيهاbarındıran  وجعَلburçları بروجا
çerağو  ve ارقَم bir ayاِنيرم  nurlu 

61) Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ (güneş) 
ve nurlu bir ay barındıran, yüceler yücesidir. 

و Ve وه O'durَلعالَِّذي ج  getiren deَلاللَّي  geceو  ile ارالنَّه 
gündüzüًِخلْفَة  birbiri ardıncaنِلم  kimseler içinادَأر  isteyen َأن 

ذَّكَّري ibret almakَأو  veyaادَأر  dileyenُا شُكور şükretmek 
62) Ve ibret almak isteyen veya şükretmek dileyen kimseler 
için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren de O'dur. 

و Veادِعب  kullarıاِنمحالر  Rahmân'ınالَِّذين  onlardır kiشُونمي  
yürürlerِضلَى الَْأرع  yeryüzündeنًاوه  tevazu ileو  ve ِإذَا 

zamanمهخَاطَب  laf attığıاِهلُونالْج  kendini bilmez kimselerقَالُوا  
derlerالَامس  Selam 

63) Ve Rahmân'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde 
tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf 
attığı zaman "Selam" derler. 
(*)Yüce Allah müşriklerin cahilliklerini Kur'ân-ı Kerîm'e ve 
peygamberliğe dil uzatmalarını söz konusu ettikten sonra; "Rahman'ın 
kullan yeryüzünde ağır ve vakur yürürler" buyruktan ile de mü'min 
kullarını ve onların niteliklerini söz konusu edip, kendilerini 
şereflendirmek maksadıyla da kendisine kul olmakla nitelendirmiştir. 

و Veِبيتُوني الَِّذين  gecelerini geçirirlerِهمبِلر  Rablerineادجس  
secde ederekو  ve اامِقي kıyamda durarak 

64) Ve gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda 
durarak geçirirler. 

و Ve الَِّذين onlar kiنَابر قُولُوني  Rabbimizِْرفاص  savنَّاع  
üzerimizdenذَابع  azabınıنَّمهج  Cehennemِإن  Doğrusu 

 devamlıdır  كَان غَراماonun azabı عذَابها
65) Ve onlar ki şöyle derler: Rabbimiz! Cehennem azabını 
üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı devamlıdır. 

 مقَاما ve  وbir yerleşme  مستَقَراne kötü  ساءتOrası ciddenْ ِإنَّها
ikamet yeridir 

66) Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir. 
و Veِإذَا الَِّذين  zamanَأنفَقُوا  harcadıklarıسي ِرفُوا لَم ne israf لَمو 

 ikisi arasında  بينtutarlar  وكَانne de cimrilik ederler يقْتُروا
ا ذَِلكامقَو orta bir yol 

67) Ve harcadıkları zaman ne israf ne de cimrilik ederler; 
ikisi arasında orta bir yol tutarlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قُلْ ما اَسئَلُكُم علَيِه ِمن (56)وما اَرسلْناك ِاالَّ مبشرا ونِذيرا 
 وتوكَّلْ علَى (57) ِاالَّ من شاَء اَنْ يتِخذَ ِالَى ربِه سِبيالً اَجٍر

الْحى الَِّذى الَ يموت وسبح ِبحمِدِه وكَفَى ِبِه ِبذُنوِب ِعباِدِه 
 اَلَِّذى خلَق السمواِت واْالَرض وما بينهما ِفى (58)خِبريا 
 ثُم استوى علَى الْعرِش الرحمن فَاسئَلْ ِبِه خِبريا ِستِة اَياٍم

(59) مِاذَا ِقيلَ لَهوا ودجاس نمحا الرمِن قَالُوا ومحِللر 
 تبارك الَِّذى جعلَ ِفى (60)اَنسجد ِلما تأْمرنا وزادهم نفُورا 

 وهو (61)ِفيها ِسراجا وقَمرا مِنريا السماِء بروجا وجعلَ 
 اداَر اَو ذَّكَّراَنْ ي اداَر نِخلْفَةً ِلم ارهالنلَ ولَ اللَّيعالَِّذى ج

 وِعباد الرحمِن الَِّذين يمشونَ علَى اْالَرِض (62)شكُورا 
 والَِّذين (63)وا سالَما هونا وِاذَا خاطَبهم الْجاِهلُونَ قَالُ

 والَِّذين يقُولُونَ ربنا اصِرف (64)يِبيتونَ ِلربِهم سجدا وِقياما 
 ِانها ساَء ت (65)عنا عذَاب جهنم ِانَّ عذَابها كَانَ غَراما 

لَم يسِرفُوا ولَم  والَِّذين ِاذَا اَنفَقُوا (66)مستقَرا ومقَاما 
 (67)يقْتروا وكَانَ بين ذَِلك قَواما 

و Veلْنَاكسا َأرم  biz seni gönderdikِإلَّا  ancakاشِّربم  
müjdeleyiciو  ve انَِذير uyarıcı olarak 

56) Ve biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak 
gönderdik. 

 ِمنBuna karşılık   علَيِهsizden istemiyorum ا َأسَألُكُم مDe ki قُْل
 َأنdileyen kimseler   من شَاءdışında  ِإلَّاherhangi bir ücret َأجٍر
  bir yol  سِبيلًاRabbine  ِإلَى ربِهtutmayı يتَِّخذَ

57) De ki: Buna karşılık, sizden, Rabbine bir yol tutmayı 
dileyen kimseler (olmanız) dışında herhangi bir ücret 
istemiyorum. 

و Veكَّْلتَو  dayanيلَى الْحع  daima diri olanُوتمالَِّذي لَا ي  
ölümsüzو  ve حبس tesbih etِدِهمِبح  O'nu hamd ileكَفَىو  yeter 

 haberdar  خَِبيراKullarının  ِعباِدِهgünahlarına  ِبذُنُوِبO'nun ِبِه
olması 

58) Ve ölümsüz ve daima diri olana dayan. O'nu hamd ile 
tesbih et. Kullarının günahlarına O'nun haberdar olması 
yeter. 

 ما بينَهما ve  وyeri  والَْأرضGökleri  السماواِتyaratan الَِّذي خَلَقَ
ikisinin arasındakileriِفي ِستَِّة  altıاٍمَأي  gündeثُم  sonraىتَواس  

istivâ edenِشرلَى الْعع  Arş'aانمحالر  Rahmân'dırَأْلفَاس  sorِبِه  
Bunuاخَِبير  bir bilene 

59) Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde 
yaratan, sonra Arş'a istivâ eden (ona hükmeden) 
Rahmân'dır. Bunu bir bilene sor. 
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دالَ ي الَِّذينالَِّتى و فْسلُونَ النقْتالَ يو را اَخاِهللا ِالَه عونَ مع
حرم اُهللا ِاالَّ ِبالْحق والَ يزنونَ ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق اَثَاما 

 (69) يضاعف لَه الْعذَاب يوم الِْقيمِة ويخلُد ِفيِه مهانا (68)
و ابت نلُ اُهللا ِاالَّ مدبي ا فَاُولَِئكاِلحالً صمِملَ ععو ناَم

 ومن تاب (70)سيئَاِتِهم حسناٍت وكَانَ اُهللا غَفُورا رِحيما 
 والَِّذين الَ (71)وعِملَ صاِلحا فَِانه يتوب ِالَى اِهللا متابا 

 والَِّذين (72)لَّغِو مروا ِكراما يشهدونَ الزور وِاذَا مروا ِبال
 (73)ِاذاَ ذُكِّروا ِباَياِت ربِهم لَم يِخروا علَيها صما وعميانا 

والَِّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا ِمن اَزواِجنا وذُرياِتنا قُرةَ اَعيٍن 
 اُولَِئك يجزونَ الْغرفَةَ ِبماَ صبروا (74)ما واجعلْنا ِللْمتِقني ِاما

 خاِلِدين ِفيها حسنت مستقَرا (75)ويلَقَّونَ ِفيها تِحيةً وسالَما 
 قُلْ ما يعبؤاُ ِبكُم ربى لَوالَ دعآؤكُم فَقَد كَذَّبتم (76)ومقَاما 

امكُونُ ِلزي فو(77)ا فَس 
لَِئكُأو İşte onlaraنوزجي  verilecekَفَةالْغُر  en yüksek makamı 
 karşılanacaklardır  ويلَقَّونsabretmelerine  صبرواkarşılık ِبما
 selamla سلَاما ve  وhürmet  تَِحيةoradaً ِفيها

75) İşte onlara, sabretmelerine karşılık (cennetin) en yüksek 
makamı verilecek, orada hürmet ve selamla 
karşılanacaklardır. 

خَاِلِدين ebedî kalacaklardırاِفيه  Oradaْنَتسح  Orası ne güzel 
 ikamet yeridir مقَاما ve  وbir yerleşme مستَقَرا

76) Orada ebedî kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme 
ve ikamet yeridir. 

 Rabbim  ربيsize  ِبكُمne diye değer versin?  ما يعبُأDe ki قُْل
 yalan  كَذَّبتُمKesinkes  فَقَدYalvarmanız  دعاُؤكُمolmasa لَولَا

saydınızَفوفَس  artık كُوني olacaktır اامِلز kaçınılmaz  
77) De ki: Yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer 
versin? Kesinkes yalan saydınız; artık (azap) kaçınılmaz 
olacaktır. 
(*)Zaten Rabbimize kulluğumuzun dışında bizim değerli olan neyimiz 
varki? Altına, gümüşe, yakuta, inciye, mercana, ve dünya nimetlerine sahip 
olanlar bilsinlerki; bu nimetleri yaratan Allah'dır. Bunlara sahip olmak 
Allah katında değer kazandırmaz. Ancak bu dünyada her hareketimizi 
Rabbin istediği doğrultuda yaparsak Rabbimiz katında kulluğumuzun ve 
dualarımızın bir değeri olur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veالَِّذين  onlar kiونعدلَا ي  yalvarmazlarعم  ile beraberاللَِّه  
Allahاِإلَه  bir ilahaآخَر  başkaقْتُلُونلَا يو  kıymazlarالنَّفْس  cana 

مرالَِّتي ح haram kıldığıاللَّه  Allah'ınَّقِّ ِإلا ِبالْح haksız yereو  ve 
نُونزلَا ي zina etmezlerو  Veنم  kimْلفْعي  yaparsaذَِلك  bunları 

 günahının  َأثَاماcezasını bulur يلْقَ
68) Ve onlar ki, Allah ile beraber (tuttukları) başka bir ilaha 
yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere 
kıymazlar ve zina etmezler. Ve kim bunları yaparsa, 
günahının cezasını bulur. 

  الِْقيامِةgünü  يومazabı  الْعذَابonlara  لَهkat kat arttırılır يضاعفْ
Kıyametو  ve خْلُدي devamlı kalırِفيِه  ondaانًاهم  alçaltılmış 

olarak 
69) Kıyamet günü onlara azab kat kat arttırılır ve onda 
(azapta) alçaltılmış olarak devamlı kalır. 

 iman آمنve   وtevbe  تَابkimseler  منAncak başkadır ِإلَّا
edipِمَلعو  davranıştaلًامع  bulunanااِلحص  iyiلَِئكفَُأو  onların 
 iyiliklere  حسنَاٍتkötülüklerini  سيَئاِتِهمAllahı  اللَّهçevirir يبدُل

اللَّه كَانو Allahاغَفُور  çok bağışlayıcıdırاِحيمر  engin 
merhamet sahibidir 

70) Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunan 
kimseler başkadır; Allah, onların kötülüklerini iyiliklere 
çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. 

و Ve نم kimتَاب  tevbe edipِمَلعو  davranış gösterirseااِلحص  
iyiفَِإنَّه  şüphesiz oتُوبي  tevbesiِإلَى  dönerاللَِّه  Allah'aاتَابم  

kabul edilmiş olarak 
71) Ve kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, 
tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. 

و Veوندشْهلَا ي الَِّذين  şahitlik etmezlerورالز  yalan yereو  ve 
 geçip  مرواboş sözlerle  ِباللَّغِْوkarşılaştıkları  مرواzaman ِإذَا

giderlerاامِكر  vakar ile 
72) Ve yalan yere şahitlik etmezler ve boş sözlerle 
karşılaştıkları zaman vakar ile (oradan) geçip giderler. 

و Ve الَِّذين kendilerineِإذَا  zaman iseواذُكِّر  hatırlatıldığıاِتِبآي  
âyetleriِهمبر  Rablerininواِخري لَم  davranmazlarاهلَيع  onlara 

 kör عميانًا ve  وsağır صما
73) Ve kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman 
ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar; 

و Ve قُولُوني الَِّذين derlerنَابر  Rabbimizلَنَا به  Bize bağışla ِمن 
  َأعيٍنaydınlatacak  قُرةzürriyetlerَ نَاذُرياِت ve  وeşler َأزواِجنَا

gözümüzüو  ve لْنَاعاج bizi kılتَِّقينِللْم  takvâ sahiplerineاامِإم  
önder 

74) Ve Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve 
zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl! 
derler. 
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 )26(سورة الشعراء 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

نفْسك  باِخع  لَعلَّك(2)الْمِبِني  الِْكتاِب اَيات  ِتلْك(1)طسم 
 ِمِننيؤوا مكُوناِء(3)اَالَّ يمالس ِمن ِهملَيلْ عزنأْ نشةً  ِانْ ناَي 

فَظَلَّت ماقُهنا اَعلَه اِضِعنيا (4) خمو يأِْتيِهم ِذكٍْر ِمن ِمن 
 فَقَد كَذَّبوا (5)ِاالَّ كَانوا عنه معِرِضني  محدٍث الرحمِن

 اَولَم يروا ِالَى اْالَرِض (6)فَسيأِْتيِهم اَنبؤا ما كَانوا ِبِه يستهِزؤن 
 وما الَيةً ذَِلك ِفى  ِانَّ(7)  كَم اَنبتنا ِفيها ِمن كُلِّ زوٍج كَِرٍمي

 (9)الرِحيم  الْعِزيز لَهو ربك  وِانَّ(8)مؤِمِنني  اَكْثَرهم كَانَ
 قَوم ِفرعونَ (10)الظَّاِلِمني  الْقَوم ائِْت موسى اَِن ربك وِاذْ نادى

  ويِضيق(12)ذِّبوِن رب ِانى اَخاف اَنْ يكَ  قَالَ(11)يتقُونَ  اَالَ
 ولَهم علَى (13)صدِرى والَ ينطَِلق ِلساِنى فَاَرِسلْ ِالَى هرونَ 

 قَالَ كَالَّ فَاذْهبا ِباَياِتنا ِانا معكُم (14)ذَنب فَاَخاَف اَنْ يقْتلُوِن 
سولُ رب الْعالَِمني  فَأِْتيا ِفرعونَ فَقُوالَ ِانا ر(15)مستِمعونَ 

 قَالَ اَلَم نربك ِفينا (17) اَنْ اَرِسلْ معنا بِنى ِاسراِئيلَ (16)
 ِسِنني ِركمع ا ِمنِفين لَِبثْتا وِليدالَِّتى (18)و كلَتفَع لْتفَعو 

 الْكَاِفِرين ِمن تاَنو لْت(19)فَع 
و Ve ُِضيقي daralır ِريدص içimُنْطَِلقلَا يو  dönmezاِنيِلس  dilim 

 Harun'a da  ِإلَى هارونelçilik ver فََأرِسْل
13) Ve içim daralır, dilim dönmez; Harun'a da elçilik ver. 

و Ve ملَه onlarınلَيع  bana isnad ettikleriذَنْب  bir suç da var 
 Beni öldürmelerinden  يقْتُلُوِنيَأنkorkuyorum فََأخَافُ

14) Ve onların bana isnad ettikleri bir suç da var. Beni 
öldürmelerinden korkuyorum. 

  ِبآياِتنَاİkiniz gidin  فَاذْهباHayır  كَلَّاbuyurdu قَاَل
mucizelerimizleِإنَّا  Şüphesiz kiكُمعم biz sizinle beraberiz, 

 işitmekteyiz عونمستَِم
15) (Allah) buyurdu: Hayır! İkiniz mucizelerimizle gidin. 
Şüphesiz ki, biz sizinle beraberiz, işitmekteyiz. 

 Gerçekten  ِإنَّاdeyin ki  فَقُولَاFiravun'a  ِفرعونHaydi gidip فَْأِتيا
bizوُلسر  elçisiyizبر  Rabbi'ninالَِمينالْع  âlemlerin 

16) Haydi Firavun'a gidip deyin ki: Gerçekten biz, âlemlerin 
Rabbi'nin elçisiyiz; 

ِسْل َأنَأر gönderنَاعم bizimle اِئيَلرِني ِإسب israiloğullarını 
17) İsrailoğullarını bizimle gönder. 

 ?seni himayemize alıp büyütmedik mi  َألَم نُربكDedi ki قَاَل
 ِمنaramızda   ِفينَا?geçirmedin mi  ولَِبثْتçocukkenَ  وِليداBiz ِفينَا

ِركمع Hayatınınِسِنين  birçok yıllarını 
18) Dedi ki: Biz seni çocukken himayemize alıp 
büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda 
geçirmedin mi? 

و Veلْتَ فَع sonunda oلَتَكفَع  işi de yaptınَلْتالَِّتي فَع  yaptığınو  
Veََأنْت  senالْكَاِفِرين ِمن  nankörün birisin 

19) Ve sonunda o yaptığın (kötü) işi de yaptın. Ve sen 
nankörün birisin! 
 
 

 
26 ŞUARA SURESİ  

Kur'an-ı Kerim'in 26. sûresi. 227 âyet, 1299 kelime ve 4542 
harften ibarettir. Fasılası nun, lam ve mim harfleridir. Mekke 
döneminin ortalarında "Vakıa" sûresinden sonra nâzil olmuştur. 
Son dört âyetin Medine'de nâzil olduğu bildirilmektedir. Mukatil, 
İsrailoğulları alimlerinden bahseden 197. ayetin de Medine'de 
nâzil olduğunu söylemiştir.411 Adını 224. âyetinde geçen "Şuara" 
(Şairler) kelimesinden almıştır. İmâm Mâlik'in tefsirinde bu sûre, 
el-Camia (toplayıcı) adıyla adlandırılmıştır.412 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 Mîm  مSîn  سTâ ط
1) Tâ. Sîn. Mîm. 

ِتلْك Bunlarُاتآي  âyetleridirالِْكتَاِب  Kitab'ınِبيِنالْم  apaçık 
2) Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir. 

لَّكلَع neredeyseاِخعب  kıyacaksınكنَفْس  kendineكُونُواَألَّا ي  
etmiyorlar diyeْؤِمِنينم  İman 

3) İman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. 
ِإن Eğerنَشَْأ  dilesekْلنُنَز  indiririz deِهملَيع  onların üzerine ِمن 

  لَهاboyunları  َأعنَاقُهمkalır  فَظَلَّتbir mucizeْ  آيةgöktenً السماِء
onaخَاِضِعين  eğilip 

4) Eğer dilesek, onların üzerine gökten bir mucize indiririz 
de, ona boyunları eğilip kalır. 

و Ve ْأِتيِهما يم kendilerine gelmez kiِذكٍْر ِمن  öğütاِنمحالر ِمن  
o çok esirgeyici olanٍثدحم  yeniِإلَّا  hiçbirنْهكَانُوا ع  ondan 

ِرِضينعم yüz çevirmesinler 
5) Ve kendilerine, o çok esirgeyici olan hiçbir yeni öğüt 
gelmez ki, ondan yüz çevirmesinler. 

فَقَد Kuşkusuzواكَذَّب  yalandırْأِتيِهميفَس  fakat yakında onlara 
gelecektirاءَأنْب  haberleriا كَانُوام  şeylerinِبِه  durdukları 
 alay edip يستَهِزُئون

6) "Kuşkusuz yalandır" fakat alay edip durdukları şeylerin 
haberleri yakında onlara gelecektir. 

 nice م كYeryüzüneَ  ِإلَى الَْأرِض!bir bakmazlar mı َأولَم يروا
  كَِريٍمçiftten زوٍجher ِمن كُلOradaِّ ِفيهاbitkiler yetiştirdik َأنْبتْنَا

güzel 
7) Yeryüzüne bir bakmazlar mı! Orada her güzel çiftten 
nice bitkiler yetiştirdik. 

ِإن Şüphesizِفي ذَِلك  bunlardaًةلَآي  bir nişâne vardırو  veام  
etmezlerَأكْثَر كَان  çoğu مه onlarınْؤِمِنينم  iman 

8) Şüphesiz bunlarda bir nişâne vardır; ve onların çoğu 
iman etmezler. 

و Ve ِإن şüphe yok kiكبر  Rabbinولَه  sahibidirِزيزالْع  
mutlak galipِحيمالر  engin merhamet 

9) Ve şüphe yok ki Rabbin, mutlak galip, engin merhamet 
sahibidir. 

و Veِْإذ  haniىنَاد  diye seslenmiştiكبر  Rabbinىوسم  
Musa'yaاْئِت َأن  gitمالْقَو  güruhunaالظَّاِلِمين  O zalimler 

10) Ve hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, git diye 
seslenmişti.  

مقَو kavmineنوعِفر  Firavun'unَألَا  Hâla mı onlar?تَّقُوني  
sakınmayacaklar 

11) Firavun'un kavmine. Hâla sakınmayacaklar mı onlar?. 
 َأنkorkuyorum  َأخَافDoğrusu beniُ ِإنِّيRabbim ربDedi قَاَل

 beni yalancılıkla suçlamalarından يكَذِّبوِني
12) Dedi: Rabbim! Doğrusu, beni yalancılıkla 
suçlamalarından korkuyorum.  
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 الِّنيالض ا ِمناَنآ ِاذًا وهلْت(20)قَالَ فَعا  فَفَرلَم كُمِمن تر
 ِلنيسرالْم لَِنى ِمنعجا وكْمى حبِلى ر بهفَو كُم(21)ِخفْت 

 قَالَ (22)وِتلْك ِنعمةٌ تمنها علَى اَنْ عبدت بِنى ِاسراِئيلَ 
 الَِمنيالْع با رمنُ ووعِض(23)ِفراْالَراِت وومالس بقَالَ ر  

 وِقِننيم متا ِانْ كُنمهنيا بمونَ (24)وِمعتساَالَ ت لَهوح نقَالَ ِلم 
(25) ِلنياْالَو اِئكُماَب برو كُمبقَالَ ِانَّ (26) قَالَ ر 

 قَالَ رب (27)رسولَكُم الَِّذى اُرِسلَ ِالَيكُم لَمجنونٌ 
 قَالَ (28)ِب وما بينهما ِانْ كُنتم تعِقلُونَ الْمشِرِق والْمغِر

 وِننيجسالْم ِمن كلَنعِرى الَجِالَهاً غَي ذْتخقَالَ (29)لَِئِن ات 
 قَالَ فَأِْت ِبِه ِانْ كُنت ِمن (30)اَولَو ِجئْتك ِبشىٍء مِبٍني 

 اِدِقنيفَِاذَ(31)الص اهصفَاَلْقَى ع  ِبنيانٌ مبثُع (32)ا ِهى 
 اِظِريناُء ِللنضيب فَِاذَا ِهى هدي عزنِأل (33)وقَالَ ِللْم 

 لَهوح  ِليمع اِحرذَا لَس(34)ِانَّ ه ِمن كُمِرجخاَنْ ي ِريدي 
  قَالُوآ اَرِجه واَخاه(35)اَرِضكُم ِبِسحِرِه فَماذَا تأْمرونَ 

 اِشِريناِئِن حدثْ ِفى الْمعابِليٍم (36)واٍر عحِبكُلِّ س وكأْتي 
 وِقيلَ (38) فَجِمع السحرةُ ِلِميقَاِت يوٍم معلُوٍم (37)

 (39)ِللناِس هلْ اَنتم مجتِمعونَ 
32) Bunun üzerine asâsını atıverdi; o apaçık koca bir yılan 
olduğu zaman. 

و Veعنَز  çıkardıهدي  eliniفَِإذَا  zamanِهي  o da olduğuاءضيب  
bembeyazِللنَّاِظِرين  seyredenlere 

33) Ve elini de çıkardı; o da seyredenlere bembeyaz olduğu 
zaman. 

  هذَاdoğrusu  ِإنçevresindeki  حولَهileri gelenlere  ِللْملَِإdedi قَاَل
Buاِحرلَس  bir sihirbazِليمع  çok bilgili 

34) (Firavun,) çevresindeki ileri gelenlere: “Bu,  doğrusu 
çok bilgili bir sihirbaz” dedi. 

ِريدي istiyorكُمخِْرجي َأن  Sizi çıkarmakِضكُمَأر ِمن  yurdunuzdan 
 ?buyurursunuz  تَْأمرونŞimdi ne  فَماذَاsihiriyle ِبِسحِرِه

35) Sizi sihiriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne 
buyurursunuz? 

 ابعثْ ve وkardeşini   وَأخَاهOnu eğle  َأرِجِهDediler ki قَالُوا
görevliler gönderاِئِندِفي الْم  şehirlereاِشِرينح  toplayıcı 

36) Dediler ki: Onu ve kardeşini eğle ve şehirlere toplayıcı 
görevliler gönder; 

ْأتُوكي sana getirsinlerِِّبكُل  Ne kadarاٍرحس  sihirbaz varsaِليٍمع  
bilgisi 

37) Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler. 
ِمعفَج biraraya getirildiُةرحالس  Sihirbazlarِلِميقَاِت  tayin edilen 

vaktindeٍموي  bir gününلُوٍمعم  belli 
38) Sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde biraraya 
getirildi. 

و Veِقيَل  denildiِللنَّاِس  insanlar içinْله  musunuzَأنْتُم  siz de 
ونتَِمعجم toplanıyor  

39) Ve insanlar için siz de toplanıyor musunuz, 
denildi. 
 
 

 ِمنben   َأنَاVe  وzaman  ِإذًاonu yaptığım  فَعلْتُهاDedi ki قَاَل
الِّينالض şaşkınlardandım 

20) Dedi ki: Ve ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım.  
 Sizden ِخفْتُكُمhemen  لَما aranızdan  ِمنْكُمkaçtım فَفَررتُ

korkunca da بهفَو bahşettiيبِلي ر  Rabbim banaاكْمح  
hikmetو  ve لَِنيعج beni kıldıِلينسرالْم ِمن  peygamberlerden 

21) Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Rabbim 
bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. 

و Veِتلْك  etmendirٌةمِنع  nimetانُّهتَم  o kaktığın iseلَيع  
başımaَتدبع َأن  kendine kul köleاِئيَلرِني ِإسب  İsrailoğullarını 

22) Ve o nimet diye başıma kaktığın ise, İsrailoğullarını 
kendine kul köle etmendir. 

 Rabbi  ربdediğin de nedir?  وماFiravun  ِفرعونdedi ki قَاَل
الَِمينالْع Âlemlerin 

23) Firavun dedi ki: Âlemlerin Rabbi dediğin de nedir? 
  وماyerin الَْأرِض ve  وgöklerin  السماواِتRabbidir  ربdedi قَاَل

her şeyinامنَهيب  ikisi arasında bulunanإن  Eğerكُنتُم  kişiler 
olsanızوِقِنينم  işin gerçeğini düşünüp anlayan 

24) (Musa) dedi: Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan 
kişiler olsanız, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her 
şeyin Rabbidir. 

 ?musunuz  َألَاEtrafında  حولَهbulunanlara  ِلمنDedi ki قَاَل
ونتَِمعتَس İşitiyor 

25) Etrafında bulunanlara: Dedi ki: İşitiyor musunuz?  
  آباِئكُمRabbidir  وربSizin de Rabbiniz  ربكُمdedi ki قَاَل

atalarınızın daِلينالَْأو  daha önceki 
26) (Musa) dedi ki: Sizin de Rabbiniz, daha önceki 
atalarınızın da Rabbidir. 

  ُأرِسَلbu  الَِّذيelçiniz  رسولَكُمmutlaka  ِإنDedi ki قَاَل
gönderilenكُمِإلَي  Sizeنُونجلَم  delidir 

27) Dedi ki: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir,  
  وbatının مغِْرِب والdoğununْ  الْمشِْرِقRabbidir  ربDedi ki قَاَل

ve امنَهيا بم ikisinin arasında bulunanlarınِإن  Şayetكُنْتُم  
kullansanızِقلُونتَع  aklınızı 

28) Dedi ki:: Şayet aklınızı kullansanız, doğunun, batının ve 
ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. 

  غَيِريilah  ِإلَهًاedinirsen  اتَّخَذْتandolsun kiَ  لَِئنdedi قَاَل
Benden başkasınıلَنَّكعلََأج  seni ederimوِنينجسالْم ِمن  

zindanlıklardan 
29) (Firavun:) “Benden başkasını ilah edinirsen, andolsun 
ki seni zindanlıklardan ederim” dedi. 

 bir  ِبشَيٍءSana getirmiş  ِجْئتُكolsam da mı?  َأولَوdedi ki قَاَل
şeyِبيٍنم  apaçık 

30) (Musa) dedi ki: Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da 
mı?  

  ِمن الصاِدِقينisen  كُنْتŞayetَ  ِإنonu  ِبِهhaydi getir  فَْأِتdedi قَاَل
doğru söyleyenlerden 

31) (Firavun:) Şayet doğru söyleyenlerden isen, haydi getir 
onu! dedi. 

 o  ِهيzaman  فَِإذَاBunun üzerine هasâsını   عصاatıverdi فََألْقَى
olduğuانبثُع  koca bir yılanِبينم  apaçık 
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فَُألِْقي kapandılarُةرحالس Sihirbazlarاِجِدينس derhal secdeye 
46) Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. 

 Alemlerin  الْعالَِمينRabbine  ِبربiman ettik  آمنَّاdediler قَالُوا
47) "Alemlerin Rabbine, iman ettik" dediler. 

بر Rabbineىوسم  Musaو  ve وناره Harun'un 
48) "Musa ve Harun'un Rabbine. " 

 Ben  َأن آذَنönce  قَبَلona  لَهiman ettiniz ha  آمنْتُمDedi ki قَاَل
izinvermedenلَكُم  sizeِإنَّه  Demek oكُملَكَِبير  büyüğünüzmüş 

  تَعلَمونAma şimdi  فَلَسوفsihiriَ  السحرSize öğreten ي علَّمكُمالَِّذ
bileceksinizنلَُأقَطِّع  Andolsun kestireceğimكُمِديَأي  elleriniziو 

ve لَكُمجَأر ayaklarınızıِخلَاٍف ِمن çaprazlama kestireceğim 
نَّكُملِّبلَُأصو astıracağım َأجِعينم hepinizi 

49) Dedi ki: Ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz 
ha! Demek size sihiri öğreten büyüğünüzmüş o! Ama şimdi 
bileceksiniz: Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama 
kestireceğim, hepinizi astıracağım! 

  ِإلَى ربنَاbiz şüphesiz  ِإنَّاZararı yok  لَا ضيرdediler قَالُوا
Rabbimizeوننْقَِلبم  döneceğiz 

50) "Zararı yok, biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz" 
dediler. 

 bizim  لَنَاbağışlayacağını  َأن يغِْفرumarız  نَطْمعkuşkusuz ِإنَّا
 Biz olduğumuz için  َأن كُنَّاhatalarımızı خَطَايانَا Rabbimiz ربنَا
 iman edenler  الْمْؤِمِنينilk َأوَل

51) "Biz, ilk iman edenler olduğumuz için kuşkusuz 
Rabbimiz bizim hatalarımızı bağışlayacağını umarız." 

و Veنَايحَأو  vahyettikىوسِإلَى م  Musa'yaِرَأس َأن  geceleyin yola 
çıkarاِديِبِعب  Kullarımıِإنَّكُم  çünküونعتَّبم  takip edileceksiniz 

52) Ve Musa'ya: Kullarımı geceleyin yola çıkar; çünkü takip 
edileceksiniz, diye vahyettik. 

  حاِشِرينşehirlere  ِفي الْمداِئِنFiravun da  ِفرعونgönderdi فََأرسَل
toplayıcılar 

53) Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi: 
ِإن Esasenُؤلَاِءه  bunlarٌةِذملَِشر  bölük pörçük bir cemaattır 

قَِليلُون sayıları az 
54) "Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir 
cemaattır." 

و Veمِإنَّه onlar kesinkesلَنَا biziلَغَاِئظُون öfkelendirmişlerdir 
55) "Ve onlar kesinkes bizi öfkelendirmişlerdir." 

و Veِإنَّا biz ise elbetteِميعلَج  bir cemaatızوناِذرح  uyanık 
56) "Ve biz ise, elbette uyanık bir cemaatız."  

  وbahçelerden  ِمن جنَّاٍتAma biz onları  همçıkardık فََأخْرجنَا
veوٍنيع  pınarlardan 

57) Ama biz onları, bahçelerden ve pınarlardan, çıkardık. 
و Veكُنُوٍز  hazinelerdenقَاٍممو  bir yerlerdenكَِريٍم  değerli 

58) Ve hazinelerden, değerli bir yerlerden. 
كَذَِلك Böyleceاثْنَاهرَأوو  bunlara mirasçı yaptıkاِئيَلرِني ِإسب  

İsrailoğullarını 
59) Böylece, bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık. 

 gün  مشِْرِقينDerken onların  همardına düştüler فََأتْبعو
doğumunda 

60) Derken gün doğumunda onların ardına düştüler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اِلِبنيالْغ موا هةَ ِانْ كَانرحالس ِبعتا نلَّناَء (40)لَعا جفَلَم 
حالس اِلِبنيالْغ نحا نا ِانْ كُنرا الَجلَن نَ اَِئنوعةُ قَالُوا ِلِفرر
(41) ِبنيقَرالْم ِاذًا لَِمن كُمِانو مع(42) قَالَ ن مقَالَ لَه 

 فَاَلْقَوا ِحبالَهم وِعِصيهم (43)موسى اَلْقُوا ما اَنتم ملْقُونَ 
قَالُوا ِبِعزونَ واِلبالْغ نحا لَننَ ِانوعى (44)ِة ِفروسفَاَلْقَى م 

 فَاُلِْقى السحرةُ (45)عصاه فَِاذَا ِهى تلْقَف ما يأِْفكُونَ 
 اِجِدين(46)س الَِمنيالْع با ِبرنى (37) قَالُوا اَموسم بر 
لَ اَنْ اَذَنَ لَكُم ِانه لَكَِبريكُم  قَالَ اَمنتم لَه قَب(48)وهرونَ 

 كُمِدياَي نونَ الُقَطِّعلَمعت فوفَلَس رحالس كُملَّمالَِّذى ع
 ِعنيماَج كُمنلِّبالُصِخالٍَف و ِمن لَكُمجاَر(49)و ريقَالُوا الَ ض 

نطْمع اَنْ يغِفر لَنا ربنا خطاَيانا  ِانا (50)ِانا ِالَى ربنا منقَِلبونَ 
 ِمِننيؤلَ الْما اَوِر (51)اَنْ كُنى اَنْ اَسوسا ِالَى منيحاَوو 
 فَاَرسلَ ِفرعونُ ِفى الْمداِئِن (52)ِبِعباِدى ِانكُم متبعونَ 

 اِشِرينةٌ قَِل(53)حِذمالَِء لَِشرؤا (54)يلُونَ  ِانَّ هلَن مهِانو 
 فَاَخرجناهم ِمن (56) وِانا لَجِميع حاِذرونَ (55)لَغاِئظُونَ 

 كَذَِلك (58) وكُنوٍز ومقَاٍم كَِرٍمي (57)جناٍت وعيوٍن 
 (60) فَاَتبعوهم مشِرِقني (59)واَورثْناها بِنى ِاسراِئيلَ 

  كَانُواEğer  ِإنsihirbazlara  السحرةuyarızَ  نَتَِّبعherhalde biz الَعلَّنَ
gelirlerseمه  onlarالْغَاِلِبين  üstün 

40) Eğer onlar üstün gelirlerse, herhalde biz sihirbazlara 
uyarız. 

 dediler  قَالُواSihirbazlar  السحرةgeldikleriُ  جاءzaman فَلَما
نوعِلِفر Firavun'aَأِئن  muhakkak değil mi? لَنَا bize ارلََأج bir 

ücret vardırِإن  Şayetكُنَّا  gelirsekننَح  bizالْغَاِلِبين  üstün 
41) Sihirbazlar geldikleri zaman Firavun'a: Şayet biz üstün 
gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır değil mi? dediler. 

 o takdirde ِإذًا hiç şüphe etmeyin  وِإنَّكُمEvet  نَعمdedi ki قَاَل
لَِمن olacaksınızِبينقَرالْم  gözde kimselerden de 

42) (Firavun) dedi ki: Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, 
gözde kimselerden de olacaksınız. 

 siz  َأنْتُمne  ماHaydi atın  َألْقُواMusa  موسىonlara  لَهمdedi قَاَل
لْقُونم atacaksanız 

43) Musa onlara: Haydi siz ne atacaksanız atın! dedi. 
  قَالُواve  وdeğneklerini ِعِصيهمve   وİplerini  ِحبالَهمattılar فََألْقَوا

dedilerِةِبِعز  kudreti hakkı içinِفر نوع Firavun'unِإنَّا  elbette 
نلَنَح bizlerونالْغَاِلب  galip geleceğiz 

44) İplerini ve değneklerini attılar ve: Firavun'un kudreti 
hakkı için elbette bizler galip geleceğiz, dediler. 

 bir de ne görsünler  فَِإذَاasâsını  عصاهMusa  موسىattı فََألْقَى
ِهي onlarınُتَلْقَف  uydurduklarınıْأِفكُونا يم  yutuveriyor 

45) Musa asâsını attı; bir de ne görsünler, onların 
uydurduklarını yutuveriyor. 
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 (61)قَالَ اَصحاب موسى ِانا لَمدركُونَ فَلَما ترآَء الْجمعاِن 
 فَاَوحينا ِالَى موسى اَِن (62)قَالَ كَالَّ ِانَّ مِعى ربى سيهِديِن 

اضِرب ِبعصاك الْبحر فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ ِفرٍق كَالطَّوِد الْعِظيِم 
(63) ِريناْالَخ ا ثَملَفْناَز(64) و هعم نمى ووسا منيجاَنو 

 ِعنيم(65)اَج ِرينا اْالَخقْناَغْر ا (66) ثُممةً والَي ِانَّ ِفى ذَِلك 
 ِمِننيؤم مه(67)كَانَ اَكْثَر ِحيمالر ِزيزالْع ولَه كبِانَّ رو 

(68) ِهيمراَ ِاببن ِهملَيلُ عاتا  ِاذْ قَ(69) وِمِه مقَوالَ الَِبيِه و
 قَالَ (71) قَالُوا نعبد اَصناما فَنظَلُّ لَها عاِكِفني (70)تعبدونَ 

 اَو ينفَعونكُم اَو يضرونَ (72)هلْ يسمعونكُم ِاذْ تدعونَ 
قَالَ  (74) قَالُوا بلْ وجدنا اَباَء نا كَذَِلك يفْعلُونَ (73)

 (76) اَنتم واَباؤكُم اْالَقْدمونَ (75)اَفَراَيتم ما كُنتم تعبدونَ 
 الَِمنيالْع بِلى ِاالَّ ر ودع مه(77)فَِان ولَقَِنى فَهاَلَِّذى خ 

 وِاذاَ (79) والَِّذى هو يطِْعمِنى ويسِقِني (78)يهِديِن 
فَه تِرضِفِني مشي ِيِني (80)وحي ِنى ثُمِميتالَِّذى ي(81) و 

 رب هب (82)والَِّذى اَطْمع اَنْ يغِفر ِلى خِطيئَِتى يوم الديِن 
 اِلِحنياَلِْحقِْنى ِبالصا وكْم(83)ِلى ح 

َأنْتُم Hem sizاُؤكُمآبو  hem de atalarınızونمالَْأقْد  eski 
76) “Hem siz, hem de eski atalarınız?” 

مفَِإنَّه İşte bunlar gerçektenودع  düşmanımdırِلي  benimِإلَّا  
yalnızca hariçبر  Rabbiالَِمينالْع  alemlerin 

77) “İşte bunlar, gerçekten benim düşmanımdır; yalnızca 
alemlerin Rabbi hariç.” 

 bana hidayet  يهِديِنيO’dur  فَهوbeni yaratan قَِني خَلKiَ الَِّذي
veren 

78) “Ki beni yaratan, bana hidayet veren O’dur.” 
و Veوالَِّذي ه  O’durِنيطِْعمي  bana yedirenو  ve ِقيِنيسي içiren 

79) “Ve bana yediren ve içiren O’dur.” 
و Veِإذَا  zamanُتِرضم  hastalandığımوفَه  O’durشِْفيِنيي  bana 

şifa veren 
80) “Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.” 

و Veِميتُِنيالَِّذي ي  beni öldürecekثُم  sonraِييِنحي  diriltecek olan 
da 

81) “Ve beni öldürecek, sonra diriltecek olan da.” 
و Veعالَِّذي َأطْم  umduğum daغِْفري َأن  bağışlayacağını ِلي 

 din  الديِنgünü  يومhatalarımı خَِطيَئِتي
82)“Ve din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da .” 

بر Rabbimبه  bağışlaِلي  banaاكْمح  hükümو  ve َألِْحقِْني 
beni kat اِلِحينِبالص salihlere 

83) “Rabbim, bana hüküm bağışla ve beni salihlere kat.” 
(*)Yukarıdaki âyetlerle, İbrahim Peygamber'in (a.s.) kendi kavmi ile 
seviyeli tartışmasına ve her mü'min için ölçü ve kıstas olacak şekilde onun 
dileklerine yer verildik Böylece sıkıntılı günler geçirmekte olan Hz. 
Peygamber (a.s.) ve arkadaşlarına zaferin yakın olduğu müjdesi kapalı bir 
anlatımla haber verildi. 
 
 
 
 
 

 iki  الْجمعاِنbirbirini görünce  تَراءىNe zaman ki فَلَما
toplulukقَاَل  dedilerابحَأص  adamlarıىوسم  Musa'nınِإنَّا  İşte 
كُونردلَم yakalandık 

61) Ne zaman ki, iki topluluk birbirini görünce, Musa'nın 
adamları: İşte yakalandık! dediler. 

  ربيbenimledir  مِعيşüphesiz  ِإنAsla  كَلَّاDedi ki قَاَل
Rabbimِديِنيهيس  bana yol gösterecektir 

62) Dedi ki: Asla! Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol 
gösterecektir. 

  ِبعصاكvur  َأن اضِربMusa'ya  ِإلَى موسىvahyettik فََأوحينَا
Asân ileرحالْب  denizeَفَانفَلَق  derhal yarıldıفَكَان  olduُّكُل  her 

 koca  الْعِظيِمbir dağ gibi  كَالطَّوِدbölük ِفرٍق
63) Musa'ya: Asân ile denize vur! diye vahyettik. derhal 
yarıldı, her bölük koca bir dağ gibi oldu. 

و Veلَفْنَاَأز  yaklaştırdıkثَم  orayaالْآخَِرين  ötekilerini de 
64) Ve ötekilerini de oraya yaklaştırdık. 

و ve نَايَأنْج kurtardıkىوسم  Musaنمو  bulunanlarınهعم  
beraberindeِعينمَأج  hepsini 

65) Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. 
ثُم Sonraقْنَاَأغْر  suda boğdukالْآخَِرين  ötekilerini 

66) Sonra ötekilerini suda boğduk. 
ِإن Şüphesizِفي ذَِلك  bundaًةلَآي  bir ibret vardırو  veام  

değillerكَان  idiَأكْثَر  çokları مه etmişْؤِمِنينم  iman 
67) Şüphesiz bunda bir ibret vardır ve çokları iman etmiş 
değiller idi. 

و Veِإن  şüphesizكبر  Rabbinولَه  işte Oِزيزالْع  Aziz’dir 
ِحيمالر Rahim’dir 

68) Ve şüphesiz Rabbin, işte O, Aziz’dir, Rahim’dir. 
و Veاتُْل  okuِهملَيع  onlaraَأنَب  haberini deاِهيمرِإب  İbrahim’in 

69) Ve onlara İbrahim’in haberini de oku. 
 Neye ماkavmine قَوِمِه ve  وbabasına  ِلَأِبيِهdemişti  قَاَلHani ِإذْ

وندبتَع ibadet ediyorsunuz? 
70) Hani, babasına ve kavmine: “Neye ibadet 
ediyorsunuz?” demişti. 

  فَنَظَلPutlaraُّ  َأصنَاماibadet ediyoruz  نَعبدDemişlerdi ki قَالُوا
bel büküp eğiliyoruzالَه  bunun içinاِكِفينع  sürekli onların 

önünde 
71) Demişlerdi ki: “Putlara ibadet ediyoruz, bunun için 
sürekli onların önünde bel büküp eğiliyoruz.” 

  ِإذْ?onlar sizi işitiyorlar mı  يسمعونَكُمPeki  هْلDedi ki قَاَل
zamanونعتَد  dua ettiğiniz 

72) Dedi ki: “Peki, dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar 
mı?”   

َأو Ya daونَكُمنْفَعي  bir yararlarıَأو  veyaونرضي  zararları 
dokunuyor mu? 

73) “Ya da size bir yararları veya zararları dokunuyor mu?” 
 atalarımızı آباءنَا Biz bulduk جدنَا ve  وHayır  بْلdediler ki قَالُوا
كَذَِلك böyleُلفْعي ون yapar 

74) “Hayır” dediler: “Biz atalarımızı böyle yapar bulduk.” 

 Şimdi  كُنْتُمneye  ما?gördünüz mü  َأفَرَأيتُمDedi ki قَاَل
وندبتَع ibadet ettiğinizi 

75) Dedi ki: “Şimdi neye ibadet ettiğinizi gördünüz mü?” 
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93) “Allah’ın dışında olanlar; size yardımları dokunuyor mu 
veya kendilerine yardımları oluyor mu?” 

 الْغَاوونve   وonlar همonun içine   ِفيهاdökülüverilmiştir فَكُبِكبوا
azgınlar 

94) Onlar ve azgınlar onun içine dökülüverilmiştir. 
و Veنُودج  orduları daِليسِإب  İblis’inونعمَأج  bütün  

95) Ve İblis’in bütün orduları da. 
 tartışarak  يخْتَِصمونorada  ِفيهاonlar همVe وderler ki قَالُوا

96) Ve onlar orada tartışarak derler ki: 
 içinde  لَِفيbiz gerçekten  كُنَّاimişiz  ِإنAllah’a للَِّه Andolsun تَا

 apaçık  مِبيٍنbir sapıklık ضلَاٍل
97) “Andolsun Allah’a, biz gerçekten apaçık bir sapıklık 
içinde imişiz.” 

  الْعالَِمينRabbi ile  ِبربsizi eşit tutuyorduk م نُسويكÇünküُ ِإذْ
alemlerin 

98) “Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk.” 
و Veلَّنَاا َأضم bizi saptırmadıِإلَّا başkasıونِرمجالْم suçlulardan 

99) “Ve bizi suçlulardan başkası saptırmadı.” 
 bir şefatçi  ِمن شَاِفِعينArtık bizim için نَا لne varَ فَما

100) “Artık bizim için ne bir şefatçi var.” 
و Veلَا  ne deِديٍقص  bir dostِميٍمح  yakın 

101) “Ve ne de yakın bir dost.” 
فَلَو olsaydı daَأن  Kuşkusuzلَنَا  bizim içinًةكَر  bir kere daha 

dönüşُفَنَك ون olabilseydikْؤِمِنينالْم ِمن müminlerden  
102) “Kuşkusuz bizim için bir kere daha dönüş olsaydı da 
müminlerden olabilseydik.” 

ِإن Şüphe yok kiِفي ذَِلك  bundaًةلَآي  bir âyet vardırو  Veام  
değillerdiمهَأكْثَر كَان  onların çoğuْؤِمِنيم ن mü’min 

103) Şüphe yok ki bunda bir âyet vardır. Ve onların çoğu 
mü’min değillerdi. 

و Veِإن  muhakkakكبر  Rabbinولَه  O’durِزيزالْع  Azîz’dir 
ِحيمالر Rahîm olan 

104) Ve muhakkak Rabbin Azîz’dir, Rahîm olan O’dur. 
  الْمرسِلينNuh  نُوٍحkavmi de  قَومyalancılıkla suçladılar كَذَّبتْ

peygamberlerini 
105) Nuh kavmi de peygamberlerini yalancılıkla suçladılar. 

  َألَاNuh  نُوحKardeşleri  َأخُوهمonlara  لَهمdediği  قَاَلzaman ِإذْ
mısınız?تَتَّقُون  sakınmaz 

106)Kardeşleri Nuh onlara dediği zaman:sakınmaz mısınız? 
 güvenilir َأِمينbir elçiyim رسوٌلsizin لَكُمBilin ki ben ِإنِّي

107) Bilin ki ben, sizin için güvenilir bir elçiyim. 
 bana َأِطيعوِني ve  وAllah'a karşı gelmekten  اللَّهsakının فَاتَّقُوا

itaat edin 
108) Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 

و Veَألُكُما َأسم  sizden istemiyorumِهلَيع  buna karşıٍرَأج ِمن  
hiçbir ücretِإن  olanِريَأج  Benim ecrimi verecekِإلَّا  ancak 

بلَى رع Rabbidirالَِمينالْع  âlemlerin 
109) Ve buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim 
ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 

 bana itaat edin َأِطيعوِني ve  وAllah'tan  اللَّهsakının فَاتَّقُوا
110) Allah'tan sakının ve bana itaat edin. 

 واتَّبعكsana   لَكbiz iman eder miyiz hiç َأنُْؤِمنDediler  قَالُوا
Sana tâbi olurkenذَلُونالَْأر düşük seviyeli kimseler 

111) Dediler: Sana düşük seviyeli kimseler tâbi olup 
dururken, biz sana iman eder miyiz hiç! 
 
 
 
 
 

 واجعلِْنى ِمن ورثَِة (84)دٍق ِفى اْالَِخِرين واجعلْ ِلى ِلسانَ ِص
 والَ (86) واغِْفر الَِبى ِانه كَانَ ِمن الضالِّني (85)جنِة النِعيِم 

 ِاالَّ (88) يوم الَ ينفَع مالٌ والَ بنونَ (87)تخِزِنى يوم يبعثُونَ 
 (90)واُزِلفَِت الْجنةُ ِللْمتِقني   (89)من اَتى اَهللا ِبقَلٍْب سِليٍم
 اِوينِللْغ ِحيمِت الْجزربونَ (91)ودبعت متا كُنم ناَي مِقيلَ لَهو 

(92)  كُمونرصنلْ يوِن اِهللا هد ونَ   ِمنِصرتني (93)اَو 
 (95)ود ِابِليس اَجمعونَ  وجن(94)فَكُبِكبوا ِفيها هم والْغاونَ 

 تاِهللا ِانْ كُنا لَِفى ضالٍَل مِبٍني (96)قَالُوا وهم ِفيها يختِصمونَ 
(97) الَِمنيالْع بِبر يكُموسا ِاالَّ (98) ِاذْ نلَّنا اَضمو 

 حِميٍم  والَ صِديٍق(100) فَما لَنا ِمن شاِفِعني (99)الْمجِرمونَ 
(101) ِمِننيؤالْم كُونَ ِمنةً فَنا كَراَنَّ لَن (102) فَلَو ِانَّ ِفى ذَِلك 

 ِمِننيؤم مهماَ كَانَ اَكْثَرةً و(103)الَي ِزيزالْع ولَه كبِانَّ رو 
 ِحيم(104)الر ِلنيسروٍح الْمن مقَو ت(105) كَذَّبِاذْ قَالَ لَه  م

 (107) ِانى لَكُم رسولٌ اَِمني (106)اَخوهم نوح اَالَ تتقُونَ 
 وما اَسئَلُكُم علَيِه ِمن اَجٍر ِانْ اَجِرى (108)فَاتقُوا اَهللا واَِطيعوِن 

الَِمنيالْع بلَى روِن  (109)ِاالَّ عاَِطيعقُوا اَهللا وقَالُوا   (110)فَات
ؤذَلُونَ اَناْالَر كعباتو لَك (111)ِمن 
و Veْلعاج  verِلي  banaانِلس  diliٍقِصد  doğrulukِفي  arasında 

الْآِخِرين Sonrakiler 
84) “Ve sonrakiler arasında bana doğruluk dili ver.” 

و Veلِْنيعاج  beni kılثَِةرو ِمن  mirasçılarındanنَِّةج  cennetinin 
 Na’îm النَِّعيِم

85) “Ve beni Na’îm cennetinin mirasçılarından kıl.” 
و Veاغِْفر  bağışlaِلَأِبي  babamı daِإنَّه  Çünkü oكَان  idi ِمن 

الِّينالض sapıtanlardan 
86) “Ve babamı da bağışla. Çünkü o, sapıtanlardan idi.” 

و Veلَا تُخِْزِني  beni küçük düşürmeموي  günثُونعبي  
diriltilecekleri 

87) “Ve beni diriltilecekleri gün küçük düşürme.” 
موي bir gündeنْفَعلَا ي  bir yarar sağlayamadığıاٌلم  Malın da لَاو 
نُونب çocukların da 

88) Malın da, çocukların da yarar sağlayamadığı bir günde. 
 kalb ile  ِبقَلٍْبAllah’a  اللَّهgelmiş  َأتَىolanlar  منmüstesna ِإلَّا

 selim سِليٍم
89) “Allah’a selim kalp ile gelmiş olanlar müstesna.” 

و Veِْلفَتُأز yaklaştırılırُنَّةالْج Cennetتَِّقينِللْم takva sahiplerine 
90) Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. 

و Veْتزرب sergilenirِحيمالْج cehennem deِللْغَاِوين azgınlar  
91) Ve cehennem de azgınlara sergilenir. 

و Ve ِقيَل denilir kiملَه onlaraنَأي  nerede?ام  olduklarınızكُنْتُم  
etmekteوندبتَع  İbadet 

92) Ve onlara denilir ki: “İbadet etmekte olduklarınız 
nerede?”  

 dokunuyor mu  هْلAllah’ın  اللَِّهdışında olanlar ِمن دوِن
 kendilerine  ينْتَِصرونveya  َأوsize نَكُمyardımları  ينْصرو

yardımları oluyor mu? 
 
 

Cüz 19 – Sure 26                                            Şuara Suresi                                                    Sayfa 370 



 ِانْ ِحسابهم ِاالَّ علَى (112)قَالَ وما ِعلِْمى ِبماَ كَانوا يعملُونَ 
رعشت ى لَوب(113)ونَ ر ِمِننيؤا ِبطَاِرِد الْما اَنما (114) وِانْ اَن 

 ِبنيم ِذير(115)ِاالَّ ن ِمن نكُونلَت وحانِه يتنت لَم قَالُوا لَِئن 
 وِمنيجروِن (116)الْمِمى كَذَّبِانَّ قَو ب(117) قَالَ ر حفَافْت 

نا وحفَت مهنيبِنى ويب ِمِننيؤالْم ِمن ِعىم نمِنى و(118)ج اهنيجفَاَن 
 ثُم اَغْرقْنا بعد الْباِقني (119)ومن معه ِفى الْفُلِْك الْمشحوِن 

(120) ِمِننيؤم مها كَانَ اَكْثَرمةً والَي ِانَّ (121) ِانَّ ِفى ذَِلكو 
 ِزيزالْع ولَه كبر ِحيم(122)الر ِلنيسرالْم عاَد ت(123) كَذَّب 

 ِانى لَكُم رسولٌ اَِمني (124)ِاذْ قَالَ لَهم اَخوهم هود اَالَ تتقُونَ 
 وما اَسئَلُكُم علَيِه ِمن اَجٍر (126) فَاتقُوا اَهللا واَِطيعوِن (125)

 بلَى رِاالَّ ع ِرىِانْ اَج الَِمنيةً (127)الْعونَ ِبكُلِّ ِريٍع اَينباَت 
 وِاذَا (129) وتتِخذُونَ مصاِنع لَعلَّكُم تخلُدونَ (128)تعبثُونَ 

 اِرينبج متطَشب متطَشوِن (130)باَِطيعقُوا اَهللا و(131) فَات 
 اَمدكُم ِباَنعاٍم وبِنني (132)نَ واتقُوا الَِّذى اَمدكُم ِبما تعلَمو

 ِانى اَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم (134) وجناٍت وعيوٍن (133)
 قَالُوا سواٌء علَينا اَوعظْت اَم لَم تكُن ِمن الْواِعِظني (135)عِظيٍم 

(136) 
 

نُونَأتَب eğleniyor musunuz?ِِّبكُل  Siz herِريٍع  yüksek yere ًةآي bir 
alâmetثُونبتَع  dikerek 

128) Siz her yüksek yere bir alâmet dikerek eğleniyor 
musunuz? 

و Veتَتَِّخذُون  mı ediniyorsunuz?اِنعصم  sağlam yapılarلَّكُملَع  
umarakونتَخْلُد  temelli kalacağınızı 

129) Ve temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı 
ediniyorsunuz? 

و Veِإذَا  zamanطَشْتُمب  yakaladığınızطَشْتُمب  mi yakalıyorsunuz? 
اِرينبج zorbalar gibi 

130) Ve yakaladığınız zaman, zorbalar gibi mi 
yakalıyorsunuz? 

 bana itaat edin يعوِنيَأِط ve  وAllah'tan  اللَّهsakının فَاتَّقُوا
131) Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. 

و Veاتَّقُوا  sakınınكُمدالَِّذي َأم  size bol bol verenden اِبم şeyleri 
ونلَمتَع bildiğiniz 

132) Ve bildiğiniz şeyleri size bol bol verenden 
sakının. 

كُمدَأم Size verdi اٍمِبَأنْع davarlarِنينبو  oğullar 
133) Size davarlar, oğullar verdi. 

و Veنَّاٍتج  bahçelerوٍنيعو  çeşmeler 
134) Ve bahçeler çeşmeler.  

 sizin  علَيكُمendişe ediyorum  َأخَافDoğrusu benُ ِإنِّي
hakkınızdaذَابع  azabındanٍموي  bir gününِظيٍم ع muazzam 

135) Doğrusu ben sizin hakkınızda muazzam bir günün 
azabından endişe ediyorum. 

 öğüt  َأوعظْتSenَ  علَينَاbizce birdir  سواءŞöyle dediler قَالُوا
versen deتَكُن لَم َأم  vermesen deاِعِظينالْو ِمن  öğüt 

136) Şöyle dediler: Sen öğüt versen de, öğüt vermesen de 
bizce birdir.  

  كَانُواhakkında  ِبماbilgim  ِعلِْميyoktur  ماVe  وDedi ki قَاَل
onlarınلُونمعي  yaptıkları 

112) Dedi ki: Ve onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur. 
مهابِحس ِإن Onların hesabıِإلَّا  ancakلَىع  aittirيبر  Rabbimeلَو  

Keşkeونرتَشْع  düşünebilseniz 
113) Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Keşke 
düşünebilseniz! 

و Veام  değilimَأنَا  benِبطَاِرِد  kovacakْؤِمِنينالْم  iman eden 
kimseleri 

114) Ve ben iman eden kimseleri kovacak değilim. 
 apaçık  مِبينbir uyarıcıyım  نَِذيرancak  ِإلَّاBen ِإن َأنَا

115) Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. 
 Ey Nuh  يانُوحvazgeçmezsen  لَم تَنْتَِهŞayet  لَِئنDediler ki قَالُوا

لَتَكُونَن iyi bil ki olacaksınوِمينجرالْم ِمن  taşlanmışlardan 
116) Dediler ki: Ey Nuh! Şayet vazgeçmezsen, iyi bil ki, 
taşlanmışlardan olacaksın! 

  كَذَّبوِنيkavmim  قَوِميKuşkusuz ن ِإRabbim  ربdedi قَاَل
beni yalancılıkla suçladı 

117) Rabbim: “Kuşkusuz kavmim beni yalancılıkla 
suçladı.” Dedi. 

فَافْتَح Artık sen verِنييب  benimleمنَهيبو  onların arasındaافَتْح  
hükmünüو  ve ِنينَج Beni kurtarنمو  olanِعي م beraberimde 
ْؤِمِنينالْم ِمن müminleri 

118) Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni 
ve beraberimde olan müminleri kurtar. 

نَاهيفََأنج Biz onu kurtardıkو  ve نم olanlarıهعم  beraberinde 
 o dolu  الْمشْحوِنgeminin  الْفُلِْكiçinde ِفي

119) Biz onu ve beraberinde olanları, o dolu geminin içinde 
kurtardık. 

ثُم Sonra daقْنَاَأغْر  suda boğdukدعب  geriاِقينالْب  kalanları 
120) Sonra da geri kalanları suda boğduk. 

ِإن Doğrusuِفي ذَِلك  bundaًةلَآي  bir ders vardırو  Veا م 
değillerdirكَان  ediciمهَأكْثَر  onların çoklarıْؤِمِنينم  iman 

121) Doğrusu bunda bir ders vardır; Ve onların çokları iman 
edici değillerdir. 

و Veِإن  şüphesizكبر  Rabbinولَه  işte Oِزيزالْع  mutlak galip 
ِحيمالر engin merhamet sahibidir 

122) Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip, engin 
merhamet sahibidir. 

 peygamberleri  الْمرسِلينÂd de  عادyalancılıkla suçladı كَذَّبتْ
123) Âd (kavmi)de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 

  َألَاHûd  هودKardeşleri  َأخُوهمonlara  لَهمşöyle demiş  قَاَلidi ِإذْ
mısınız?تَتَّقُون  sakınmaz 

124) Kardeşleri Hûd onlara şöyle demiş idi: sakınmaz 
mısınız? 

  َأِمينgönderilmiş bir elçiyim  رسوٌلsize  لَكُمBilin ki ben ِإنِّي
güvenilir 

125) Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 
 bana َأِطيعوِني ve  وAllah'a karşı gelmekten  اللَّهsakının فَاتَّقُوا

itaat edin 
126) Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 

و Veَألُكُما َأسم  sizden istemiyorumِهلَيع  buna karşıٍرَأج ِمن  
hiçbir ücretِإن  olanِريَأج  Benim ecrimi verecek ِإلَّا ancak 

بلَى رع Rabbidirالَِمينالْع  âlemlerin 
127) Ve buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim 
ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 
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و Veَألُكُما َأسم  sizden istemiyorumِهلَيع  buna karşıٍرَأج ِمن  
hiçbir ücretِإن  olanِريَأج  Benim ecrimi verecekِإلَّا  ancak 

بلَى رع Rabbidirالَِمينالْع  âlemlerin 
145) Ve buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim 
ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 

كُونَأتُتْر bırakılacak mısınız?ِفي  içindeنَااها هم  Siz burada 
آِمِنين güven 

146) Siz burada, güven içinde bırakılacak mısınız? 
 ? çeşme başlarında  عيوٍنve  وbahçelerde  جنَّاٍتBöyle ِفي

147) "Böyle bahçelerde ve çeşme başlarında ?" 
و Veوٍعرز  ekinlerinنَخٍْلو  hurmalıkların arasında?اهطَلْع  

salkımları ِضيمه sarkmış 
148) "Ve ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların 
arasında?" 

و Veتَنِْحتُون  yontuyorsunuzاِل ِمالِْجب ن dağlardanوتًايب  evler 
فَاِرِهين ustaca 

149) Ve dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz  
 bana itaat edin َأِطيعوِني ve  وAllah'tan  اللَّهArtık sakının فَاتَّقُوا

150) Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. 
و Veوالَا تُِطيع  uymayınرَأم  emrineِرِفينسالْم  aşırıların 

151) "Ve aşırıların emrine uymayın." 
ونفِْسدي الَِّذين bozgunculuk yapıpِضِفي الَْأر  Yeryüzündeو  ve 
ونِلحصلَا ي dirlik düzenlik vermeyenler.in 

152) "Yeryüzünde bozgunculuk yapıp ve dirlik düzenlik 
vermeyenlerin.(sözüyle hareket etmeyin). 

 iyice  ِمن الْمسحِرينSen  َأنْتolsa olsa birisinَ  ِإنَّماDediler ki قَالُوا
büyülenmiş 

153) Dediler ki: Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin! 
  فَْأِتbizim gibi  ِمثْلُنَاbir insansın  بشَرancak  ِإلَّاSen de ما َأنْتَ

haydi getirٍةِبآي  bize bir mucizeِإن  Eğerَكُنْت  isenاِدِقينالص ِمن  
doğru söyleyenlerden 

154) Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru 
söyleyenlerden isen, haydi bize bir mucize getir. 

 bir su  ِشربonun  لَهاdişi devedir  نَاقَةİşte buٌ  هِذِهdedi قَاَل
içme hakkı vardırلَكُمو  sizindirبِشر  içme hakkı daٍموي  bir 

gününلُوٍمعم  belli 
155) İşte bu dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli 
bir günün içme hakkı da sizindir, dedi. 

و Veاوهسلَا تَم  ona ilişmeyinوٍءِبس  bir kötülükleْأخُذَكُمفَي  sizi 
yakalayıverirذَابع  azabıٍموي  bir gününِظيٍمع  muazzam 

156) Ve ona bir kötülükle ilişmeyin, sizi muazzam bir 
günün azabı yakalayıverir. 

 pişman da  نَاِدِمينoldular  فََأصبحواOnlar onu kestiler فَعقَروها
157) Onlar onu kestiler; pişman da oldular. 

مفََأخَذَه Onları yakaladıذَابالْع  azapِإن  Doğrusuِفي ذَِلك  bunda 
 onların çoğu  كَان َأكْثَرهمetmezler  وماbir ders vardır لَآيةً

ْؤِمِنينم iman 
158) Onları azap yakaladı. Doğrusu bunda, bir ders vardır;  
ve onların çoğu iman etmezler. 

و Veِإن  şüphesizكبر  Rabbinولَه  işte Oِزيزالْع  Aziz’dir 
ِحيمالر Rahim’dir 

159) Ve şüphesiz Rabbin, işte O, Aziz’dir, Rahim’dir. 
(*)Geçen âyetler, yine hem Resûlüllah (a.s.)'ı, hem yaşamakta olup 
haksızlığa uğrayan mü'minleri teselli etmek; mü'minlere haksızlıkta 
bulunmayı sanat haline getiren zalimleri uyarmak için Semûd Kavmi misal 
veriliyor. İlâhî sese kulak tıkayanların enindesonunda yıkılıp silineceğine 
atıflarda bulunuluyor..  
 
 
 

 ِلنياْالَو لُقذَا ِاالَّ خ(137)ِانْ ه ذَِّبنيعِبم نحا نم(138) و 
 ِمِننيؤم مها كَانَ اَكْثَرمةً والَي ِانَّ ِفى ذَِلك ماهلَكْنفَاَه وهفَكَذَّب

(139) ِحيمالر ِزيزالْع ولَه كبِانَّ ر(140) و ودثَم تكَذَّب 
 ِلنيسرقُونَ (141)الْمتاَالَ ت اِلحص موهاَخ م(142) ِاذْ قَالَ لَه 

 وما (144) فَاتقُوا اَهللا واَِطيعوِن (143)نى لَكُم رسولٌ اَِمني ِا
 الَِمنيالْع بلَى رِاالَّ ع ِرىٍر ِانْ اَجاَج ِه ِمنلَيع ئَلُكُم(145)اَس 

 ا اَِمِننينها هكُونَ ِفى مرتوٍن (146)اَتيعاٍت ون(147) ِفى ج 
 وتنِحتونَ ِمن الِْجباِل بيوتا (148) طَلْعها هِضيم وزروٍع ونخٍل

 وِن (149)فَاِرِهنياَِطيعقُوا اَهللا و(150) فَات روا اَمِطيعالَ تو 
 ِرِفنيسونَ (151)الْمِلحصالَ يِض وونَ ِفى اْالَرفِْسدي اَلَِّذين 

(152)الْم ِمن تا اَنمقَالُوا ِان  ِرينح(153)س رشِاالَّ ب تا اَنم 
 اِدِقنيالص ِمن تٍة ِانْ كُنا فَأِْت ِباَيا (154)ِمثْلُناقَةٌ لَهِذِه نقَالَ ه 

 والَ تمسوها ِبسوٍء (155)ِشرب ولَكُم ِشرب يوٍم معلُوٍم 
وها فَاَصبحوا ناِدِمني  فَعقَر(156)فَيأْخذَكُم عذَاب يوٍم عِظيٍم 

(157) مها كَانَ اَكْثَرمةً والَي ِانَّ ِفى ذَِلك ذَابالْع مذَهفَاَخ 
 ِمِننيؤ(158)م ِحيمالر ِزيزالْع ولَه كبِانَّ ر(159) و 

ِإن Elbetteذَاه  buِإلَّا  başka bir şey değildirُخُلُق  geleneğinden 
 öncekilerin وِلينالَْأ

137) Elbette bu, öncekilerin geleneğinden başka bir şey 
değildir. 

و Veام  değilizننَح  bizذَِّبينعِبم  azaba uğratılacak da 
138) Ve biz azaba uğratılacak da değiliz. 

وهفَكَذَّب Böylece onu yalancılıkla suçladılarلَكْنَافََأه مه biz de 
kendilerini helâk ettikِإن  Doğrusuِفي ذَِلك  bundaًةلَآي  bir 

ibret vardırو  veام  etmezlerمهَأكْثَر كَان  çoklarıْؤِمِنينم  iman 
139) Böylece onu yalancılıkla suçladılar; biz de kendilerini 
helâk ettik. Doğrusu bunda bir ibret vardır; ve çokları iman 
etmezler. 

و Veِإن  şüphesizكبر  Rabbinولَه  işte Oِزيزالْع  Aziz’dir 
ِحيمالر Rahim’dir 

140) Ve şüphesiz Rabbin, işte O, Aziz’dir, Rahim’dir. 
  الْمرسِلينSemûd da  ثَمودyalancılıkla suçladı كَذَّبتْ

peygamberlerini 
141) Semûd (kavmi)da peygamberlerini yalancılıkla suçladı. 

  َألَاSâlih  صاِلحKardeşleri  َأخُوهمonlara  لَهمşöyle demişti قَاَل ِإذْ
mısınız?تَتَّقُون  sakınmaz 

142) Kardeşleri Sâlih onlara şöyle demişti: sakınmaz 
mısınız? 

  َأِمينgönderilmiş bir elçiyim  رسوٌلsize  لَكُمBilin ki ben ِإنِّي
güvenilir 

143) Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 
 َأِطيعوِني ve  وAllah'a karşı gelmekten  اللَّهArtık sakının فَاتَّقُوا

bana itaat edin 
144) Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat 
edin. 
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تكَذَّب ِلنيسرلُوٍط الْم ملُوطٌ اَالَ (160) قَو موهاَخ مِاذْ قَالَ لَه 
 فَاتقُوا اَهللا واَِطيعوِن (162) ِانى لَكُم رسولٌ اَِمني (161)تتقُونَ 

(163) بلَى رِاالَّ ع ِرىٍر ِانْ اَجاَج ِه ِمنلَيع ئَلُكُما اَسمو 
 الَِمني(164)الْع الَِمنيالْع انَ ِمنونَ الذُّكْرأْتا (165) اَتونَ مذَرتو 

 قَالُوا (166)خلَق لَكُم ربكُم ِمن اَزواِجكُم بلْ اَنتم قَوم عادونَ 
 ِجنيرخالْم ِمن نكُونالُوطُ لَتِه يتنت لَم ى (167)لَِئنقَالَ ِان 

 رب نجِنى واَهِلى ِمما يعملُونَ (168)لْقَاِلني ِلعمِلكُم ِمن ا
(169) ِعنيماَج لَهاَهو اهنيج(170) فَن اِبِرينا ِفى الْغوزجِاالَّ ع 
(171) ِرينا اْالَخنرمد اَء (172) ثُما فَسطَرم ِهملَيا عنطَراَمو 

 ذَِريننالْم طَر(173)م  مها كَانَ اَكْثَرمةً والَي ِانَّ ِفى ذَِلك
 ِمِننيؤ(174)م ِحيمالر ِزيزالْع ولَه كبِانَّ ر(175) و كَذَّب 

 ِلنيسركَِة الْملْئَي ابحقُونَ (176)اَصتاَالَ ت بيعش مِاذْ قَالَ لَه 
(177) ولٌ اَِمنيسر ى لَكُموِن  فَ(178) ِاناَِطيعقُوا اَهللا وات
(179) بلَى رِاالَّ ع ِرىٍر ِانْ اَجاَج ِه ِمنلَيع ئَلُكُما اَسمو 
 الَِمني(180)الْع ِسِرينخالْم وا ِمنكُونالَ تلَ وفُوا الْكَي(181) اَو 

اس اَشياََء هم  والَ تبخسوا الن(182)وِزنوا ِبالِْقسطَاِس الْمستِقيِم 
 فِْسِدينِض ما ِفى اْالَرثَوعالَ ت(183)و 

175) Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip, engin 
merhamet sahibidir. 

كَذَّب yalancılıkla suçladıابحَأص  halkı daكَِةالَْأي  Eykeِلينسرالْم  
peygamberleri 

176) Eyke halkı da peygamberlerini yalancılıkla suçladı. 
  تَتَّقُونmısınız?  َألَاŞuayb  شُعيبonlara  لَهمşöyle demişti قَاَل ِإذْ

sakınmaz 
177) Şuayb onlara şöyle demişti: sakınmaz mısınız? 

  َأِمينgönderilmiş bir elçiyim  رسوٌلsize  لَكُمBilin ki ben ِإنِّي
güvenilir 

178) Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 
 َأِطيعوِني ve  وAllah'a karşı gelmekten اللَّهArtık sakının  فَاتَّقُوا

bana itaat edin 
179) Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat 
edin. 

َألُكُما َأسمو sizden istemiyorumَلِه عي Buna karşıٍرَأج ِمن  hiçbir 
ücretِإن  olanِريَأج  Benim ücretimi verecekِإلَّا  ancak لَىع 
بر Rabbidirالَِمينالْع  âlemlerin 

180) Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim 
ücretimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 

 ِمنolmayın   ولَا تَكُونُواÖlçüyü  الْكَيَلtastamam yapın َأوفُوا
خِْسِرينالْم eksik verenlerden 

181) Ölçüyü tastamam yapın, eksik verenlerden olmayın. 
و Veِزنُوا  tartınطَاِسِبالِْقس  terazi ileتَِقيِمسالْم  doğru 

182) Ve doğru terazi ile tartın. 
و Veوا لَاخَستَب  kısmayınالنَّاس  insanlarınمهاءَأشْي  hakkı olan 

şeyleriاثَولَا تَعو  karışıklık çıkarmayınِضِفي الَْأر  Yeryüzünde 
فِْسِدينم bozgunculuk yaparak 

183) Ve insanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde 
bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. 
 
 

  الْمرسِلينLût  لُوٍطkavmi de  قَومyalancılıkla suçladı كَذَّبتْ
peygamberlerini 

160) Lût kavmi de peygamberlerini yalancılıkla suçladı. 
  َألَاLût  لُوطKardeşleriٌ  َأخُوهمonlara  لَهمdemiş  قَاَلidi ِإذْ

mısınız?تَتَّقُون  sakınmaz 
161) Kardeşleri Lût onlara şöyle demiş idi: sakınmaz 
mısınız? 

  َأِمينgönderilmiş bir elçiyim  رسوٌلsize  لَكُمBilin ki ben ِإنِّي
güvenilir 

162) Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 
 َأِطيعوِني ve  وAllah'a karşı gelmekten  اللَّهArtık sakının فَاتَّقُوا

bana itaat edin 
163) Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat 
edin. 

و Veَألُكُما َأسم  sizden istemiyorumِهلَيع  buna karşıٍرَأج ِمن  
hiçbir ücretِإن  olanِريَأج  Benim ecrimi verecekِإلَّا  ancak 

بلَى رع Rabbidirالَِمينالْع  âlemlerin 
164) Ve buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim 
ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 

َأتَْأتُون mi gidiyorsunuz?انالذُّكْر  erkeklere الَِمينالْع ِمن 
Âlemlerin içinde 

165)  Âlemlerin içinde erkeklere mi gidiyorsunuz?  
و Ve ونتَذَر bırakıyorsunuz?َا خَلَقم  yarattığıلَكُم  sizin için 

كُمبر Rabbinizinاِجكُموَأز ِمن  eşleriniziْلب  Hayırَأنْتُم  Sizمقَو  
kavimsinizونادع  sınırı aşan 

166) Ve Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi 
bırakıyorsunuz? Hayır. Siz sınırı aşan bir kavimsiniz. 

 Ey  يالُوطvazgeçmezsenُ  لَم تَنْتَِهEğer  لَِئنŞöyle dediler قَالُوا
Lûtلَتَكُونَن  iyi bil ki olacaksınِجينخْرالْم ِمن  sürgün 

edilmişlerden 
167) Şöyle dediler: Ey Lût! Eğer vazgeçmezsen, iyi bil ki, 
sürgün edilmişlerden olacaksın! 

  ِمن الْقَاِلينsizin bu işinizden  ِلعمِلكُمDoğrusu ben  ِإنِّيdedi قَاَل
tiksinmekteyim 

168) Doğrusu, ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim, dedi. 
بر Rabbimِنينَج  Beni kurtarو  ve ِليَأه ailemiا ِمم onların 

لُونمعي yapageldiklerinden 
169) Rabbim! Beni ve ailemi, onların yapageldiklerinden 
kurtar. 

نَاهيفَنَج Onu kurtardıkو  ve لَهَأه ailesiniِعينمَأج  bütün 
170) Onu ve bütün ailesini kurtardık. 

 O geride  ِفي الْغَاِبِرينbir kocakarı  عجوزاAncak müstesna ِإلَّا
kalanlardan 

171) Ancak bir kocakarı müstesna. O, geride kalanlardan. 
ثُم Sonraنَارمد  helâk ettikالْآخَِرين  diğerlerini 

172) Sonra diğerlerini helâk ettik. 
و Veنَاطَرَأم  yağdırdık kiِهملَيع  üzerlerineاطَرم  öyle bir 

yağmurاءفَس  ne de kötüطَرم  yağmuruنذَِرينالْم  Uyarılanların 
173) Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki... 
Uyarılanların yağmuru ne de kötü! 

ِإن Elbetِفي ذَِلك  bundaًةلَآي  bir ibret vardırو  Ve ام etmezler 
مهَأكْثَر كَان çoklarıْؤِمِنينم  iman 

174) Elbet bunda bir ibret vardır; Ve çokları iman etmezler. 
و Veِإن  şüphesizكبر  Rabbinولَه  işte Oِزيزالْع  mutlak galip 

ِحيمالر engin merhamet sahibidir 
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و Veِإن  şüphesizكبر  Rabbinولَه  işte Oِزيزالْع  mutlak galip 
ِحيمالر engin merhamet sahibidir 

191) Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip, engin 
merhamet sahibidir. 

و Veِإنَّه  muhakkak ki oلَتَنِْزيُل  indirmesidirبر  Rabbinin 
الَِمينالْع âlemlerin 

192) Ve muhakkak ki o âlemlerin Rabbinin indirmesidir. 
 emîn  الَْأِمينRûhu'l  الروحOnu  ِبِهindirdi نَزَل

193) Onu Rûhu'l-emîn (Cebrail) indirdi. 
 نِذِرين ِمن الْمolman için  ِلتَكُونSenin kalbinin  قَلِْبكüzerine علَى

uyarıcılardan 
194) Senin kalbinin üzerine; uyarıcılardan olman için, 

 Apaçık  مِبيٍنArapça  عرِبيbir dille ِبِلساٍن
195) Apaçık Arapça bir dille. 

و Veِإنَّه  O şüphesizلَِفي  vardırِربز  kitaplarında daِلينالَْأو  
daha öncekilerin 

196) Ve O, şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır. 
لَمَأو midir?كُني  değilملَه  onlar içinًةآي  bir delilهلَمعي َأن  onu 

bilmesiاءلَمع  bilginlerininاِئيَلرِني ِإسب  Benî İsrail 
197) Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil 
değil midir? 

و Veلَو  deلْنَاهنَز  biz onu indirseydikِضعلَى بع  birine 
ِمينجالَْأع Arapça bilmeyenlerden 

198) Ve biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik 
de, 

َأهفَقَر o okusaydıِهملَيع  Bunu onlaraام  etmezlerdiا ِبِه كَانُو yine 
onaْؤِمِنينم  iman 

199) Bunu onlara o okusaydı, yine ona iman etmezlerdi. 
كَذَِلك böyleلَكْنَاهس  Onu soktukِفي قُلُوِب  kalplerineِرِمينجالْم  

günahkârların 
200) Onu günahkârların kalplerine böyle soktuk. 

  يرواkadar  حتَّىOnun için ona iman etmezler لَا يْؤِمنُون ِبِه
görünceyeذَابالْع  azabıالَْأِليم  acıklı 

201) Onun için, acıklı azabı görünceye kadar ona iman 
etmezler. 

مهْأِتيفَي İşte bu onlara geliverecektirًغْتَةب  ansızınمهو  kendileri 
ونرشْعلَا ي farkında olmadan 

202) İşte bu onlara, kendileri farkında olmadan, ansızın 
geliverecektir. 

 mühlet  منظَرونBize  نَحنmi acaba?  هْلdiyeceklerdir فَيقُولُوا
verilir 

203) Bize mühlet verilir mi acaba? diyeceklerdir. 
 çarçabuk ِجلُون يستَعOnlar bizim azabımızı mı َأفَِبعذَاِبنَا

istiyorlardı? 
204) Onlar bizim azabımızı mı çarçabuk istiyorlardı? 

  ِسِنينbiz onları yaşatsak  متَّعنَاهمEğer  ِإنNe dersin َأفَرَأيتَ
yıllarca 

205) Ne dersin! Eğer biz onları yıllarca yaşatsak. 
ثُم Sonraمهاءج  başlarına gelseا كَانُوام  olduklarıوندوعي  tehdit 

edilmekte 
206) Sonra tehdit edilmekte oldukları başlarına gelse. 
(*)Zahiren 203. âyet ile 204. âyet arasında bir çelişki varmış gibi 
gözükmektedir. Zİra ilk bakışta birinden, ansızın gelen azap karşısında 
İnkarcıların mühlet istedikleri, diğerinden ise azabın çabucak gelmesini 
talep ettikleri anlaşılmaktadır. Gerçekte ise çelişki ifadede değil, 
inkarcıların bu ifadelerle özetlenen tutumlarmdadır. Çünkü 203. âyete 
göre onlar, beklemedikleri azapla âhirette karşılaşınca azaplarının 
ertelenerek, yanlışlarını telafi etmeleri için kendilerine yeni bir hayat, yeni 
bir fırsat tanınmasını isteyeceklerdir.  
 
 

 قَالُوا ِانما اَنت ِمن (184)ني واتقُوا الَِّذى خلَقَكُم والِْجِبلَّةَ اْالَوِل
 ِرينحس(185)الْم لَِمن كظُنِانْ نا وِمثْلُن رشِاالَّ ب تا اَنمو 

 (186)الْكَاِذِبني ِمن تاِء ِانْ كُنمالس فًا ِمنا ِكسنلَيِقطْ عفَاَس 
 اِدِقني(187)الصعا تِبم لَمى اَعبلُونَ  قاَلَ ر(188)م وهفَكَذَّب 

 ِانَّ (189)فَاَخذَهم عذَاب يوِم الظُّلَِّة ِانه كَانَ عذَاب يوٍم عِظيٍم 
 ِمِننيؤم مها كَانَ اَكْثَرمةً والَي (190)ِفى ذَِلك ولَه كبِانَّ رو 

 ِحيمالر ِزيز(191)الْع بِزيلُ رنلَت هِانو  الَِمنيلَ ِبِه (192)الْعزن 
 اْالَِمني وح(193)الر ِذِريننالْم كُونَ ِمنِلت لَى قَلِْبك(194) ع 

 اَولَم (196) وِانه لَِفى زبِر اْالَوِلني (195)ِبِلساٍن عرِبى مِبٍني 
 ولَو نزلْناه (197)يلَ يكُن لَهم اَيةً اَنْ يعلَمه علَماُء بِنى ِاسراِئ

 ِمنيجِض اْالَععلَى ب(198)ع ِمِننيؤوا ِبِه ما كَانم ِهملَيع اَهفَقَر 
(199) ِرِمنيجِفى قُلُوِب الْم اهلَكْنس ونَ (200) كَذَِلكِمنؤالَ ي 

 اْالَِليم ذَابا الْعورى يت(201)ِبِه حب مهأِْتيالَ  فَي مهةً وتغ
 اَفَِبعذَاِبنا (203) فَيقُولُوا هلْ نحن منظَرونَ (202)يشعرونَ 

 ثُم جآَء (205) اَفَراَيت ِانْ متعناهم ِسِنني (204)يستعِجلُونَ 
 (206)هم ما كَانوا يوعدونَ 

و veاتَّقُوا  sakınınالَِّذي خَلَقَكُم  sizi yaratandanَالِْجِبلَّةو  nesilleri 
ِلينالَْأو önceki 

184) Sizi ve önceki nesilleri yaratandan sakının. 
  ِمن الْمسحِرينSen birisin  َأنْتolsa olsaَ  ِإنَّماŞöyle dediler قَالُوا

iyice büyülenmiş 
185) Şöyle dediler: Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. 

و Veَا َأنْتم  sen deِإلَّا  ancakشَرب  bir beşersinِمثْلُنَا  bizim gibi 
و Veِإن  bilkiنَظُنُّك  biz seni ancak biri sayıyoruzالْكَاِذِبين لَِمن  

yalancılardan 
186) Ve sen de, ancak bizim gibi bir beşersin. Ve bilki, biz 
seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz. 

  ِإنgökten  ِمن السماِءazap  ِكسفًاüstümüze  علَينَاyağdır فََأسِقطْ
Şayetَكُنْت  isenاِدِقينالص ِمن  doğru sözlülerden 

187) Şayet doğru sözlülerden isen, üstümüze gökten azap 
yağdır. 

  ِبما تَعملُونen iyi bilendir م َأعلRabbimَ ربي dedi قَاَل
yaptıklarınızı 

188) (Şuayb: ) Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir, dedi. 
 kendilerini  فََأخَذَهمOnu  هyalancı saydılar da فَكَذَّبو

yakalayıverdiذَابع  azabıِموي  günününالظُّلَِّة  gölgeِإنَّه  
Gerçekten o كَان idiذَابع  azabıٍموي  bir gününِظيٍمع  

muazzam 
189) Onu yalancı saydılar da, kendilerini gölge gününün 
azabı yakalayıverdi. Gerçekten o, muazzam bir günün 
azabı idi! 

ِإن Doğrusuِفي  içindeذَِلك  bunun ًةلَآي bir ders vardırو  veام  
etmezlerَأكْثَر كَان  çokları مه onlarınْؤِمِنينم  iman 

190) Doğrusu bunun içinde bir ders vardır ve onların 
çokları iman etmezler. 
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 وما اَهلَكْنا ِمن قَريٍة (207)ما اَغْنى عنهم ما كَانوا يمتعونَ 
 وما (209)كْرى وما كُنا ظَاِلِمني  ِذ(208)ِاالَّ لَها منِذرونَ 

 اِطنييِبِه الش لَتزنونَ (210)تِطيعتسا يمو مِغى لَهبنا يمو 
 فَالَ تدع مع اِهللا (212) ِانهم عِن السمِع لَمعزولُونَ (211)

 ذَِّبنيعالْم كُونَ ِمنفَت را اَخ(213)ِالَهاَنو  كتِشريع ِذر
 ِبني(214)اْالَقْر ِمِننيؤالْم ِمن كعبِن اتِلم كاحنج ِفضاخو 
 (216) فَِانْ عصوك فَقُلْ ِانى بِرىٌء ِمما تعملُونَ (215)

 اَلَِّذى يريك ِحني تقُوم (217)وتوكَّلْ علَى الْعِزيِز الرِحيِم 
 ِانه هو السِميع الْعِليم (219)بك ِفى الساِجِدين  وتقَلُّ(218)
(220) اِطنييلُ الشزنت نلَى مع ئُكُمبلْ اُنلَى (221) هلُ عزنت 

 يلْقُونَ السمع واَكْثَرهم كَاِذبونَ (222)كُلِّ اَفَّاٍك اَِثيٍم 
(223)مهِبعتاُء يرعالشنَ  واوِفى كُلِّ (224) الْغ مهاَن رت اَلَم 

 ِاالَّ (226) واَنهم يقُولُونَ ما الَ يفْعلُونَ (225)واٍد يِهيمونَ 
الَِّذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وذَكَروا اَهللا كَِثريا وانتصروا 

ِذين ظَلَموا اَى منقَلٍَب ينقَِلبونَ ِمن بعِد ما ظُِلموا وسيعلَم الَّ
(227) 

223) Kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. 
و Veاءرالشُّع  şairlere gelinceمهتَِّبعي  onlara da uyarlarونالْغَاو  

sapıklar 
224) Ve şairlere gelince, onlara da sapıklar uyarlar. 

 şaşkın  يِهيمونvâdide  واٍدher  ِفي كُلonlarِّ  َأنَّهمBaksana رىَألَم تَ
şaşkın dolaşırlar 

225) Baksana onlar her vâdide şaşkın şaşkın dolaşırlar. 
و Ve مَأنَّه kuşkusuz onlarقُولُوني  söylerlerام  şeyleriلُونفْعلَا ي  

yapamayacakları 
226) Ve kuşkusuz onlar yapamayacakları şeyleri söylerler. 

 işler yapanlar  وعِملُواiman  الَِّذين آمنُواAncak başkadır ِإلَّا
  وانتَصرواçok çok  كَِثيراAllah'ı  اللَّهananlar  وذَكَرواiyi الصاِلحاِت

kendilerini savunanlarِدعب ِمن  uğratıldıklarında اوا مظُِلم 
haksızlığaلَمعيسو  yakında bileceklerdirالَِّذين  edenlerواظَلَم  
Haksızlıkَأي  hangiنقَلٍَبم  döndürülecekleriniَنقي  dönüşe 

227) Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok çok 
ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini 
savunanlar başkadır. Haksızlık edenler, hangi dönüşe 
döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. 
Bu ayet indiği zaman Abdullah b. Ravaha, Ka'b b. Malik ve Hassan b. Sa-
bit gelip: 
- Ya Rasulallah! Allah'a yemin olsun ki Allah bizim şair olduğumuzu 
bildiği halde bu ayeti indirdi. Biz helak olduk, dediler. Bunun üzerine 
Cenab-ı Hak "Ancak iman edenler, salih amel işleyenler müstesna." 
ayetini indirdi. Resulullah (a.s.) onları çağırdı ve onlara bu ayetleri 
okudu.366 
Şuârâ Sûresi'ne, Kur'ân âyetlerinin son derece açık-seçik olduğuna ve o 
bakımdan akıllarını kullananlar için her âyetin yeterli delil bulunduğuna 
değinilerek başlanıldı. İnkarcı zorbaların imân etmemelerinden dolayı 
mü'minlerin fazla üzülmesine gerek olmadığı açıklanarak peygamber (a.s.) 
ve O'nun izinde yürüyen din mürşitlerinin kendilerine düşen tebliğ ve 
irşat hizmetini sürdürmeleri istendi.Zalim zorbaların, saldırgan inkarcıların 
-dönüş yapmadıkları takdirde-ergeç inkılâba uğratılıp baş aşağı edilecekleri 
haber verilerek sûre noktalandı. 
 
 

  ما كَانُوا يمتَّعونonlara  عنْهمhiç yarar sağlamayacaktır ما َأغْنَى
Faydalandırıldıkları nimetler 

207) Faydalandırıldıkları nimetler onlara hiç yarar 
sağlamayacaktır. 

و Veلَكْنَاا َأهم  helak ettikseٍةيقَر ِمن  hangi memleketiِإلَّا  
muhakkakالَه  onlaraوننِذرم  uyarıcı gelmiştir 

208) Ve hangi memleketi, helak ettikse muhakkak onlara 
uyarıcı gelmiştir. 

  ظَاِلِمينbiz  كُنَّاdeğilizdir ما ve  وİhtar edilmiştir كْرىِذ
zülmetmiş  

209) İhtar edilmiştir ve biz zülmetmiş değilizdir. 
و Veْلَتا تَنَزم  indirmediِبِه  O'nuاِطينالشَّي  şeytanlar 

210) Ve O'nu (Kur'an'ı) şeytanlar indirmedi. 
و Veنْبا يِغي م bu düşmezملَه  onlaraو  Veونتَِطيعسا يم  güçleri 

de yetmez 
211) Ve bu onlara düşmez; Ve güçleri de yetmez. 

مِإنَّه Şüphesiz onlarِعمالس نع  işitmektenولُونزعلَم  vahyi uzun 
tutulmuşlardır 

212) Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. 
عفَلَا تَد kulluk edip yalvarmaعم  ile beraberاللَِّه  Allahاِإلَه  

başka ilahlaraآخَر  sonra فَتَكُون olursunذَِّبينعالْم ِمن  azap 
edilenlerden 

213) Allah ile beraber başka ilahlara kulluk edip yalvarma, 
sonra azap edilenlerden olursun. 

و Veَأنِذر  uyarتَكِشيرع  yakınِبينالَْأقْر  akrabanı 
214) Ve en yakın akrabanı uyar. 

و Veاخِْفض  indirكنَاحج  kanadınıكعاتَّب نِلم  sana uyan ِمن 
ْؤِمِنينالْم müminlere 

215) Ve sana uyan müminlere (merhamet) kanadını indir. 
İbni Cerir et-Taberî İbni Cüreyc'den naklediyor: "Yakın akrabalarını 
uyar." 214. ayeti inince Rasulullah (a.s.) uyarıya ailesi ve kabilesinden 
başladı. Bu müslümanlara ağır geldi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak 215. 
ayeti indirdi.413 

فَِإن Şayetكوصع  sana karşı gelirlerseفَقُْل  de kiِإنِّي  
muhakkak ki Benِريءب  uzağımاِمم  sizinلُونمتَع  

yaptıklarınızdan 
216) Şayet sana karşı gelirlerse de ki: Ben sizin 
yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım. 

و Veكَّْلتَو  sen güvenip dayanِزيِزلَى الْعع  mutlak galip ِحيِمالر 
engin merhamet sahibine 

217) Ve sen mutlak galip, engin merhamet sahibine 
güvenip dayan. 

 kalktığın  تَقُومzaman  ِحينseni görüyor  يراكO ki الَِّذي
218) O ki, kalktığın zaman seni görüyor. 

و Veكتَقَلُّب  arasında dolaşmanı daاِجِفي الس ِدين secde edenler 
219) Ve secde edenler arasında dolaşmanı da.  

ِإنَّه Çünkü وه O'durِميعالس  her şeyi işitenِليمالْع  her şeyi bilen 
220) Çünkü, her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur. 

 ineceğini نَزُل تkimeَ  علَى منsize haber  ُأنَبُئكُمvereyim mi? هْل
اِطينالشَّي Şeytanların ise 

221) Şeytanların ise kime ineceğini size haber vereyim mi? 
 iftiraya düşkün  َأفَّاٍكherkesin  كُلüstüneِّ  علَىinerler تَنَزُل
olanَأِثيٍم  Günaha 

222) Günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler. 
لْقُوني verirlerعمالس  Kulakو  ve مهَأكْثَر onların çoğuونكَاِذب  

yalancıdırlar 
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5) İşte bunlar, azabı en ağır olanlardır; ahirette onlar ziyana 
uğrayacakların ta kendileridir. 

و Ve ِإنَّك şüphesiz ki buلَتُلَقَّى  sana verilmektedirآنالْقُر  
Kur'anنلَد ِمن  tarafındanِكيٍمح  hikmet sahibiِليٍمع  her şeyi 

bilen 
6) Ve şüphesiz ki bu Kur'an, hikmet sahibi, her şeyi bilen 
tarafından sana verilmektedir. 

  ِإنِّيailesine  ِلَأهِلِهMusa  موسىşöyle demişti  قَاَلHani ِإذْ
Gerçekten benُتآنَس  gördümانَار  bir ateşآِتيكُمس  Size 

getireceğimاِمنْه  oradanٍرِبخَب  bir haberَأو  yahutآِتيكُم  
getireceğimاٍبِبِشه  bir ateşٍسقَب  parçasıلَّكُملَع  umarım ki 

طَلُونتَص ısınırsınız 
7) Hani Musa, ailesine şöyle demişti: Gerçekten ben bir 
ateş gördüm. Size oradan bir haber getireceğim, yahut bir 
ateş parçası getireceğim, umarım ki ısınırsınız! 

 şöyle seslenildi  نُوِديoraya geldiğinde  جاءهاNe zaman ki فَلَما
وِركب َأن mübarek kılınmıştırنم  bulunduğu yerdekiِفي النَّاِر  
Ateşinو  ve الَهوح نم çevresindekilerانحبسو  eksikliklerden  

münezzehtirاللَِّه  Allahبر  Rabbi olanالَِمينالْع  Âlemlerin 
8) Ne zaman ki, oraya geldiğinde şöyle seslenildi: Ateşin 
bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. 
Âlemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden  münezzehtir. 

  الْعِزيزAllah'ım  اللَّهben  َأنَاİyi bil ki  ِإنَّهEy Musa ياموسى
mutlak galipِكيمالْح  hikmet sahibi olan 

9) Ey Musa! İyi bil ki, ben, mutlak galip, hikmet sahibi olan 
Allah'ım! 

و Veَألِْق  atاكصع  asânıافَلَم  Ne zaman kiاآهر  onu görünce 
تَزتَه deprenirاكََأنَّه  gibiانج  yılanلَّىو  dönüpاِبردم  arkasına 

قِّبعي لَمو bakmadan kaçtıىوسامي  Ey Musa ْلَا تَخَف Korkma 
  الْمرسلُونhuzurumda  لَديkorkmaz لَا يخَافُ çünkü benim ِإنِّي

peygamberler 
10) Ve asânı at! Ne zaman ki, onu yılan gibi deprenir 
görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa! 
Korkma; çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. 

 yaparsa  بدَلsonra  ثُمhaksızlık eder  ظَلَمkim  منAncak ِإلَّا
 bilsin ki ben  فَِإنِّيişlediği kötülük  سوٍءyerine  بعدiyilik حسنًا
غَفُور Ğafur’umِحيمر  Rahim’im 

11) Ancak, kim haksızlık eder, sonra işlediği kötülük yerine 
iyilik yaparsa, bilsin ki ben Ğafur’um, Rahim’im. 

و Veِخْلَأد  sok daكدي  eliniِبكيِفي ج  koynunaجتَخْر  çıksın 
اءضيب bembeyazوٍءِر سغَي ِمن kusursuzِعِفي ِتس  Dokuzاٍتآي  

mucize ileنوعِإلَى ِفر  Firavunو  ve ِمِهقَو kavmineمِإنَّه  Çünkü 
onlarكَانُوا  artık olmuşlardırامقَو  bir kavimفَاِسِقين  yoldan 

çıkmış 
12) Ve elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. 
Dokuz mucize ile Firavun ve kavmine (git). Çünkü onlar 
artık yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır. 

 mucizelerimiz  آياتُنَاonların serilince  جاءتْهمNe zaman ki فَلَما
 bir büyüdür  ِسحرBu  هذَاdediler  قَالُواgözleri önüne مبِصرةً
ِبينم apaçık 

13) Ne zaman ki, mucizelerimiz onların gözleri önüne 
serilince: "Bu, apaçık bir büyüdür" dediler. 
(*)Yukarıdaki âyetlerle, yaşamakta olan inkarcı sapıklara, şaşkın 
maddecilere, Musa (a.s.) ile Fir'avun kıssasının önemli ve düşündürücü, 
aynı zamanda öğüt ve ibret alınacak yanı açıklandıktan sonra hem 
Mekke'de sıkıntılı günler geçiren mü'minler, hem de haksızlığa uğrayıp 
Allah'ın yardımını bekleyen mü'minler teselli edildi. 
 
 
 
 

  )27(سورة النمل 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 هدى وبشرى (1)طس ِتلْك اَيات الْقُراَِن وِكتاٍب مِبٍني 

 ِمِننيؤِقي(2)ِللْمي اَلَِّذين  مهكَوةَ وونَ الزتؤيلَوةَ وونَ الصم
 ِانَّ الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباْالَِخرِة زينا لَهم (3)ِباْالَِخرِة هم يوِقنونَ 

 اُولَِئك الَِّذين لَهم سوُء الْعذَاِب وهم (4)اَعمالَهم فَهم يعمهونَ 
 وِانك لَتلَقَّى الْقُراَنَ ِمن لَدنْ (5)خسرونَ ِفى اْالَِخرِة هم اْالَ

 ِاذْ قَالَ موسى الَهِلِه ِانى اَنست نارا ساَِتيكُم (6)حِكيٍم عِليٍم 
 فَلَما (7)ِمنها ِبخبٍر اَو اَِتيكُم ِبِشهاٍب قَبٍس لَعلَّكُم تصطَلُونَ 

ِرك من ِفى الناِر ومن حولَها وسبحانَ اِهللا جاَء ها نوِدى اَنْ بو
 الَِمنيالْع ب(8)ر ِكيمالْح ِزيزا اُهللا الْعاَن هى ِانوساماَلِْق (9) يو 

عصاك فَلَما راَها تهتز كَاَنها جانٌّ ولَّى مدِبرا ولَم يعقِّب ياموسى 
 ِاالَّ من ظَلَم ثُم (10)نى الَ يخاف لَدى الْمرسلُونَ الَ تخف ِا

 ِحيمر ى غَفُوروٍء فَِانس دعناً بسلَ حدِفى (11)ب كدِخلْ ياَدو 
جيِبك تخرج بيضاَء ِمن غَيِر سوٍء ِفى ِتسِع اَياٍت ِالَى ِفرعونَ 

 فَلَما جاَء تهم اَياتنا مبِصرةً (12)انوا قَوما فَاِسِقني وقَوِمِه ِانهم كَ
 ِبنيم رذَا ِسح(13)قَالُوا ه 

27 NEML SURESİ  
Kur'an-ı Kerim'in 27. suresi. 93 ayet, 1109 kelime ve 4699 harften 
ibarettir. Ayetlerinin sayısı, Basra ve Şamlılara göre 94, Hicazlılara göre 
ise 95. Mekkî surelerden olup, Şuara suresinden sonra nazil olmuştur. 
Fasılası "mim" ve "nun" harfleridir. On sekizinci ayetinde Hz. 
Süleyman'ın ordusuna yol veren karıncalardan bahsedildiği için sureye, 
karınca anlamında "Neml" adı verilmiştir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 ve  وKur'an'ın  الْقُرآِنâyetleridir  آياتBunlarُ  ِتلْكSîn  سTâ ط
 açıklayan  مِبيٍنKitab'ın ِكتَاٍب

1) Tâ. Sîn. Bunlar Kur'an'ın ve açıklayan Kitab'ın 
âyetleridir. 

  ِللْمْؤِمِنينbir müjdedir بشْرى ve  وbir hidayet rehberi هدى
İman eden müminler için 

2) İman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir 
müjdedir. 

الَِّذين Onlar kiونِقيمي  kılarlar َلَاةالص namazıْؤتُونيو  verirler 
  يوِقنُونolarak  همahirete de  ِبالْآِخرِةonlar همve   وzekâtı ةَالزكَا

kesin inanırlar 
3) Onlar ki, namazı kılarlar, zekâtı verirler ve onlar ahirete 
de kesin olarak inanırlar. 

ِإن Şüphesizْؤِمنُونلَا ي الَِّذين  inanmayanlarınِةِبالْآِخر  ahireteنَّايز  
biz süslü gösterdikملَه  kendilerineمالَهمَأع  işleriniمفَه  o 

yüzdenونهمعي  bocalar dururlar 
4) Şüphesiz biz, ahirete inanmayanların işlerini kendilerine 
süslü gösterdik; o yüzden bocalar dururlar. 

لَِئكُأو İşte bunlar الَِّذين ملَه olanlardırوءس  en ağırذَاِبالْع  azabı 
مهو ta kendileridirِةِفي الْآِخر  ahiretteمه  onlarونرالَْأخْس  

ziyana uğrayacakların 
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وجحدوا ِبها واستيقَنتها اَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَانظُر كَيف كَانَ 
 فِْسِدينةُ الْماِقب(14)عياَت لَقَدقَاالَ  وِعلْماً و نملَيسو داوا دن

 ِمِننيؤاِدِه الْمِعب لَى كَِثٍري ِمنا علَنِللَِّه الَِّذى فَض دم(15)الْح 
ووِرثَ سلَيمن داود وقَالَ يآاَيها الناس علِّمنا منِطق الطَّيِر 

 وحِشر (16)ا لَهو الْفَضلُ الْمِبني واُوِتينا ِمن كُلِّ شىٍء ِانَّ هذَ
 (17)ِلسلَيمن جنوده ِمن الِْجن واِْالنِس والطَّيِر فَهم يوزعونَ 

حتى ِاذَا اَتوا علَى واِدى النمِل قَالَت نملَةٌ يآاَيها النملُ ادخلُوا 
 كُمنِطمحالَ ي كُماِكنسونَ مرعشالَ ي مهو هودنجو نملَيس

(18) كُرِنى اَنْ اَشِزعاَو بقَالَ را وِلهقَو اِحكًا ِمنض مسبفَت 
ِنعمتك الَِّتى اَنعمت علَى وعلَى واِلدى واَنْ اَعملَ صاِلحا 

 وتفَقَّد (19)ك الصاِلِحني ترضيه واَدِخلِْنى ِبرحمِتك ِفى ِعباِد
 اِئِبنيالْغ كَانَ ِمن اَم دهدى الْهالَ اَر ا ِلىفَقَالَ م ر(20)الطَّي 

الُعذِّبنه عذَابا شِديدا اَو الَذْبحنه اَو لَيأِْتينى ِبسلْطَاٍن مِبٍني 
ت ِبما لَم تِحطْ ِبِه وِجئْتك  فَمكَثَ غَير بِعيٍد فَقَالَ اَحطْ(21)

 (22)ِمن سبٍأ ِبنبٍأ يِقٍني 
19) (Süleyman) onun sözünden dolayı tebessüm ederek 
gülümsedi ve dedi ki: Ey Rabbim! Beni, gerek bana gerekse 
ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut 
olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle, beni 
iyi kulların arasına kat. 

و veتَفَقَّد  gözden geçirdiرالطَّي  kuşlarıفَقَاَل  şöyle dediا ِليم  
niçinىلَا َأر  göremiyorum?دهدالْه  Hüdhüd'üَأم  Yoksa ِمن كَان 
الْغَاِئِبين kayıplara mı karıştı? 

20) (Süleyman) kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi: 
Hüdhüd'ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? 
Hüdhüd, çavuş kuşu denilen ve kendisine özgü nağmelerle öten bir kuş 
türünün adıdır. Bu âyette zikredilen hüdhüdün ise Süleyman'ın emrine 
verilmiş özel bir yaratık olduğu anlaşılmaktadır. Hz. Süleyman'ın hüdhüdü 
bilhassa çöllerde su bulmada istihdam ettiğini belirtiyorlar. 

نَّهذِّبلَُأع onun yakacağımاذَابع  azapla اشَِديد iyiceَأو  yahut نَّهحلََأذْب 
onu boğazlayacağımَأو  ya da ِنيْأِتيلَي Ya bana getirecek 

 apaçık  مِبيٍنbir delil ِبسلْطَاٍن
21) Ya bana apaçık bir delil getirecek ya da onun azapla 
iyice yakacağım yahut onu boğazlayacağım. 

 Ben  َأحطتdediُ  فَقَاَلÇok geçmeden  غَير بِعيٍدgelip فَمكَثَ
öğrendimاِبم  bir şeyiْتُِحط لَم  bilmediğinِبِه  seninِجْئتُكو  sana 

getirdimٍإبس ِمن  Sebe'denٍإِبنَب  bir haber ِقيٍني  çok doğru 
22) Çok geçmeden (Hüdhüd) gelip: Ben, dedi, senin 
bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe (kavmin)'den sana çok 
doğru (ve önemli) bir haber getirdim. 
Sebe' (Saba), aslında bir hanedan veya kabile ismi olup sonradan 
Yemen'deki Sebe' Devleti'nin ve başşehri Me'rib'in adı olmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وVeوادحج inkâr ettilerاِبه  onlarıاقَنَتْهتَياسو  yakînen 
inandıkları haldeمهَأنْفُس  kendileri de bunlaraاظُلْم  zulümو  

ve الُوع kibirlerinden ötürüفَانظُر  bir bakَفكَي  nice olduğuna 
 Bozguncuların  الْمفِْسِدينsonunun كَان عاِقبةُ

14) Ve kendileri de bunlara yakînen inandıkları halde, 
zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkâr ettiler. 
Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak! 

لَقَدو Andolsun kiنَاآتَي  biz verdikوداود  Davud'aو  ve انملَيس 
Süleyman'aاِعلْم  ilimقَالَاو  dedilerدمالْح  hamd olsunِللَِّه  

Allah'aالَِّذي  Onlarلَنَافَض  Bizi üstün kılanلَى كَِثيٍرع  
birçoğundanاِدِهِعب ِمن  kullarınınْؤِمِنينالْم  mümin 

15) Andolsun ki biz, Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. 
Onlar: Bizi, mümin kullarının birçoğundan üstün kılan 
Allah'a hamd olsun, dediler. 

و Veَِرثو  vâris olduانملَيس  Süleymanوداود  Davud'aو  ve 
  منِطقBize öğretildiَ  علِّمنَاinsanlar  النَّاسEy  ياَأيهاdedi ki قَاَل
diliِرالطَّي  kuşو  ve ُأوِتينَا bize verildiِّكُل ِمن  herٍءشَي  şeyden 
ِإن Doğrusuذَاه  buُلالْفَض ولَه  bir lütufturِبينالْم  apaçık 

16) Ve Süleyman Davud'a vâris oldu ve dedi ki: Ey insanlar! 
Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden (nasip) verildi. 
Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. 
Peygamberlik, ilim ve hükümdarlıkta babalarına, diğer evlatları değil, 
sadece Süleyman vâris oldu. Kelbî şöyle der: "Dâvûd' un 19 oğlu vardı. 
Bunların arasından peygamberlik ve hükümdarlığa sadece Süleyman vâris 
oldu. Bu veraset, peygamberlik ve hükümdarlık değil de mal veraseti 
olsaydı, şüphesiz bu hususta bütün çocukları eşit olurdu." Süleyman, 
Allah'ın nimetini anmak için, "Ey İnsanlar! Yüce Allah bize ikramda 
bulundu da, kuşların konuşmasını ve bütün hayvanların çıkardığı seslerin 
ne anlama geldiğini bize öğretti. Allah bize, hükümdarlara ve büyük 
insanlara verilen, dünya nimetlerinden verdi. Bize verilenler ve Allah'ın 
bize tahsis ettiği çeşitli nimetler kuşkusuz, apaçık bir lütuftur. Süleyman 
(a.s.) bu sözü, üstünlük ve böbürlenme yoluyla değil, Allah'a şükür  ve 
hamd yoluyla söyledi.414 

و Veِشرح  toplandıانملَيِلس  Süleyman'ınهنُودج  müteşekkil 
ordularıْال ِمن ِجن cinlerdenالِْإنِْسو  insanlardanو  ve ِرالطَّي 

kuşlardanمفَه  hepsi biraradaونعوزي  düzenli olarak sevk 
ediliyordu 

17) Ve Süleyman'ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan 
müteşekkil orduları toplandı; hepsi birarada (onun 
tarafından) düzenli olarak sevk ediliyordu. 

  النَّمِلvâdisine  علَى واِديgeldikleri  َأتَواzaman  ِإذَاNihayet حتَّى
Karıncaْقَالَت  dediٌلَةنَم  bir karıncaاهاَأيي  Eyُلالنَّم  karıncalar 
 sizi ezmesin  لَا يحِطمنَّكُمYuvalarınıza  مساِكنَكُمgirin ادخُلُوا
انملَيس Süleymanو  ve هنُودج ordusuمهو  onlarونرشْعلَا ي  

farkına varmadan 
18) Nihayet Karınca vâdisine geldikleri zaman, bir karınca: 
Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu onlar 
farkına varmadan sizi ezmesin, dedi. 
(*)Karınca vadisinin Şam bölgesinde veya Tâif te yahut Yemen'de 
karinemi çok olan bir yerin adı olduğu bildirilmektedir. 

مسفَتَب tebessüm ederekاِحكًاض  gülümsediاِلهقَو ِمن  onun 
sözünden dolayıو  ve قَاَل dedi kiبر  Ey Rabbimَأو  gerek 

  ِنعمتَكşükretmeye  َأشْكُرgerekse  َأنmuvaffak kıl ِزعِني
verdiğinَتمالَِّتي َأنْع  nimeteلَيع  banaو  ve ياِلدلَى وع ana-
babamaَلمَأع َأنو  işler yapmayaااِلحص  iyiاهضتَر  hoşnut 
olacağınِخلِْنيَأدو  beni katِتكمحِبر  Rahmetinleِفي ِع اِدكب 

kulların arasınaاِلِحينالص  iyi 
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  َأمDoğru mu söyledin  َأصدقْتbakacağızَ  سنَنظُرdedi ki قَاَل
yoksaَكُنت  mısınالْكَاِذِبين ِمن  yalancılardan 

27) (Süleyman Hüdhüd'e) dedi ki: Doğru mu söyledin, 
yoksa yalancılardan mısın, bakacağız. 

  ِإلَيِهمonu ver  فََألِْقِهŞu  هذَاmektubumu  ِبِكتَاِبيgötür اذْهب
kendilerineثُم  sonraَّلتَو  biraz çekil deمنْهع  onlardanفَانظُر  

bakاذَام  ne sonucaِجعري ون varacaklarına 
28) Şu mektubumu götür, onu kendilerine ver, sonra 
onlardan biraz çekil de, ne sonuca varacaklarına bak. 

 ِإلَيbırakıldı   ُألِْقيBana  ِإنِّيulular  الملَُأBeyler  ياَأيهاdedi قَالَتْ
ِكتَاب bir mektupكَِريم  çok önemli 

29) (Süleyman'ın mektubunu alan Sebe' melikesi,) "Beyler, 
ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı" dedi. 

ِإنَّه Kuşkusuz buانملَيس ِمن  Süleyman'dandırو  Veِإنَّه  
kuşkusuz buِمِبِاس  adıylaاللَِّه  Allah'ınاِنمحالر  rahmânِحيِمالر  

rahîm olan 
30) "Kuşkusuz bu, Süleyman'dandır. Ve kuşkusuz bu 
Rahmân, Rahîm olan Allah'ın adıyla (başlamakta) dır." 

 bana gelin  ْأتُوِنيve  وBana baş  علَيkaldırmayın َألَّا تَعلُوا
ِلِمينسم teslimiyet gösterip 

31) "Bana baş kaldırmayın ve teslimiyet gösterip bana gelin, 
diye (yazmaktadır)". 

 Bu bana bir fikir  َأفْتُوِنيulular  الملَُأBeyler  ياَأيهاdedi ki قَالَتْ
verinِريِفي َأم  işimdeام  atmamُكُنت  sizًةقَاِطع  kestiripارَأم  

hiçbir işiتَّىح  süreceوِنيدتَشْه  yanımda olmadığınız 
32) (Sonra Melike) dedi ki: Beyler, ulular! Bu işimde bana 
bir fikir verin. Siz yanımda olmadığınız sürece hiçbir işi 
kestirip atmam. 

 kuvvetli  قُوٍةkimseleriz  ُأولُواBiz  نَحنşu cevabı verdiler قَالُوا
 buyruk ise مر والَْأgüçlü  شَِديٍدzorlu  بْأٍسsavaş erbabıyız وُأولُوا
  تَْأمِرينne  ماذَاartık sen düşün  فَانظُِريsenindir ِإلَيِك

buyuracağını 
33) Onlar, şu cevabı verdiler: Biz güçlü kuvvetli kimseleriz, 
zorlu savaş erbabıyız; buyruk ise senindir; artık ne 
buyuracağını sen düşün. 

 girdiler  ِإذَا دخَلُواHükümdarlar  الْملُوكKuşkusuz  ِإنdedi قَالَتْ
miًةيقَر  bir memleketeاوهدَأفْس  orayı perişan ederlerو  ve 

  كَذَِلكVe  وalçak  َأِذلَّةhalkınınً  َأهِلهاulularını  َأِعزةkılarlarَ جعلُوا
onlar da böyleلُونفْعي  yapacaklardır 

34) Melike: Kuşkusuz hükümdarlar bir memlekete girdiler 
mi, orayı perişan ederler ve halkının ulularını alçak kılarlar. 
Ve onlar da böyle yapacaklardır, dedi. 

و Veِإنِّي  benٌِسلَةرم  göndereyim deِهمِإلَي  onlaraٍةِديِبه  bir 
hediyeٌةفَنَاِظر  bakayımِب م ne ileِجعري  döneceklerلُونسرالْم  
elçiler 

35) Ve ben onlara bir hediye göndereyim de, bakayım elçiler 
ne ile dönecekler. 
(*)Geçen ayetler, Süleyman Peygamber ite Sebe' melikesi arasında gidip 
gelen elçilerden söz edildi ve son olarak Süleyman Peygamber'in takdim 
edilen hediyeleri kabul etmeyip -Hakk'a baş eğip teslimiyet 
göstermedikleri takdirde- mutlak surette savaşmak üzere hareket 
edeceğini bildirmesi üzerinde duruldu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مِلكُهماَةً ترام تدجى وٍء ِانىكُلِّ ش ِمن تاُوِتيو  شرا علَهو 
 ِظيموِن اِهللا (23)عد ِس ِمنمونَ ِللشدجسا يهمقَوا وهتدجو 

مالَهمطَانُ اَعيالش ملَه نيزالَ و مِبيِل فَهِن السع مهدفَص 
 ِللَِّه الَِّذى يخِرج الْخبَء ِفى يسجدوا اَالَّ (24)يهتدونَ 

 اَُهللا الَ (25)السمواِت واْالَرِض ويعلَم ما تخفُونَ وما تعِلنونَ 
سننظُر اَصدقْت اَم  قَالَ (26)ِالَه ِاالَّ هو رب الْعرِش الْعِظيِم 

 الْكَاِذِبني ِمن ت(27)كُن ثُم ِهمذَا فَاَلِْقِه ِالَياِبى هِبِكت بِاذْه 
 قَالَت يآاَيها املَلؤا ِانى (28)تولَّ عنهم فَانظُر ماذَا يرِجعونَ 

 كَِرمي ابِكت ِالَى (29)اُلِْقىلَيس ِمن هِم اِهللا  ِانِبس هِانو نم
 (31) اَالَّ تعلُوا علَى وأْتوِنى مسِلِمني (30)الرحمِن الرِحيِم 

قَالَت يآاَيها الْملؤا اَفْتوِنى ِفى اَمِرى ما كُنت قَاِطعةً اَمرا حتى 
أٍْس شِديٍد  قَالُوا نحن اُولُوا قُوٍة واُولُوا ب(32)تشهدوِن 

 ِرينأْماذَا تظُِرى مِك فَانِالَي راْالَمِاذَا (33)و لُوكِانَّ الْم قَالَت 
 كَذَِلكا اَِذلَّةً وِلهةَ اَهلُوا اَِعزعجا ووهدةً اَفْسيلُوا قَرخد

ِبم يرِجع  وِانى مرِسلَةٌ ِالَيِهم ِبهِديٍة فَناِظرةٌ (34)يفْعلُونَ 
 (35)الْمرسلُونَ 

  تَمِلكُهمbir kadınla  امرَأةkarşılaştımً  وجدتGerçektenُّ ِإنِّي
onlara hükümdarlık edenْتُأوِتيو  kendisine verilmişِّكُل ِمن  

herٍءشَي  şeyو  ve الَه olanٌشرع  bir tahtıِظيمع  büyük 
23) Gerçekten, onlara (Sebe'lilere) hükümdarlık eden, 
kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir 
kadınla karşılaştım. 

و ve اتُهدج gördümاهمقَوو  Onun kavmininوندجسي  secde 
ettikleriniِسِللشَّم  güneşeوِند ِمن  bırakıpاللَِّه  Allah'ıنيزو  

süslü göstermiş deملَه  kendilerineطَانالشَّي  Şeytanمالَهمَأع  
yaptıklarınıمهدفَص  onları alıkoymuşِبيِلالس نع  doğru yoldan 

مفَه Bunun içinونتَدهلَا ي  doğru yolu bulamıyorlar 
24) Onun ve kavminin, Allah'ı bırakıp güneşe secde 
ettiklerini gördüm. Şeytan, kendilerine yaptıklarını süslü 
göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için 
doğru yolu bulamıyorlar. 

 çıkaran  الَِّذي يخِْرجAllah'a  ِللَِّهsecde  يسجدواetmesinler َألَّا
ءالْخَب açığaاِتاومِفي الس  Göklerdeو  ve ِضالَْأر yerdeلَمعيو  
bilenا تُخْفُونم  gizleneniو  ve ِلنُونا تُعم açıkladığınızı 

25) Göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi 
ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler. 

اللَّه Allah'tanلَا  yokturِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه  olanبر  sahibi 
 büyük الْعِظيِم Arş'ın الْعرِش

26) (Halbuki) büyük Arş'ın sahibi olan Allah'tan başka ilah 
yoktur. 
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آ اَتاٍل فَمِن ِبمونِمدقَالَ اَت نملَياَء سا جا فَلَمِمم رياُهللا خ اِنى
 ِارِجع ِالَيِهم فَلَنأِْتينهم (36)اَتيكُم بلْ اَنتم ِبهِديِتكُم تفْرحونَ 

ِبجنوٍد الَ ِقبلَ لَهم ِبها ولَنخِرجنهم ِمنها اَِذلَّةً وهم صاِغرونَ 
(37) كُما اَيلؤا الْمهآاَيوِنى  قَالَ يأْتلَ اَنْ يا قَبِشهرأِْتيِنى ِبعي

 ِلِمنيسلَ اَنْ (38)مِبِه قَب ا اَِتيكاَن الِْجن ِمن قَالَ ِعفْريت 
 اَِمني ِه لَقَِوىلَيى عِانو قَاِمكم ِمن قُوم(39)ت هدقَالَ الَِّذى ِعن 

ِبِه قَب ا اَِتيكاِب اَنالِْكت ِمن ا ِعلْمفَلَم فُكطَر كِالَي دترلَ اَنْ ي
 اَم كُرِنى َء اَشلُوبى ِليبِل رفَض ذَا ِمنقَالَ ه هدا ِعنِقرتسم اَهر
 ى غَِنىبفَِانَّ ر كَفَر نمفِْسِه وِلن كُرشا يمفَِان كَرش نمو اَكْفُر

 وا (40)كَِرميكِّرقَالَ ن  كُونُ ِمنت ِدى اَمتهاَت ظُرنا نهشرا علَه
 فَلَما جاَء ت ِقيلَ اَهكَذَا عرشِك قَالَت (41)الَِّذين الَ يهتدونَ 

 ِلِمنيسا مكُنا وِلهقَب ِمن ا الِْعلْماُوِتينو وه ها (42)كَاَنهدصو 
 (43) اِهللا ِانها كَانت ِمن قَوٍم كَاِفِرين ما كَانت تعبد ِمن دوِن

 نع فَتكَشةً ولُج هتِسبح هاَتا رفَلَم حرِلى الصخا ادِقيلَ لَه
اِريرقَو ِمن درمم حرص ها قَالَ ِانهاقَيس  تى ظَلَمِان بر قَالَت

لَيس عم تلَماَسفِْسى ون الَِمنيالْع بِللَِّه ر ن(44)م 
41) (Süleyman devamla) dedi ki: Onun tahtını bilemeyeceği 
bir hale getirin; bakalım tanıyacak mı, yoksa 
tanıyamayanlar arasında mı olacak. 

  عرشُِك?böyle mi  َأهكَذَاdendi  ِقيَلgelince  جاءتVakta kiْ فَلَما
Senin tahtın daْقَالَت  dediكََأنَّه  Tıpkıوه  oو  Veُأوِتينَا  bize 

verilmişالِْعلْم  bilgiاِلهقَب ِمن  daha önceو  ve كُنَّا biz olmuştuk 
ِلِمينسم müslüman 

42) Vakta ki, (Melike) gelince: Senin tahtın da böyle mi? 
dendi. Tıpkı o! dedi. (Süleyman şöyle dedi): Ve bize daha 
önce bilgi verilmiş ve biz müslüman olmuştuk. 

و Veاهدص  onu alıkoymuştuام  şeylerْكَانَت  olduğunuzدبتَع  
tapmakta وِند ِمن başkaاللَِّه  Allah'tanاِإنَّه  Çünkü kendisiْكَانَت  

idiٍمقَو ِمن  bir kavimdenكَاِفِرين  inkârcı 
43) Ve onu, Allah'tan başka tapmakta olduğunuz şeyler 
alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkârcı bir kavimden idi. 

 Ne zaman ki  فَلَماKöşke  الصرحgir  ادخُِليOna  لَهاdendi ِقيَل
َأتْهر onu görünceتْهِسبح  sandıًةلُج  derin bir suو  ve َشَفَتْك 

yukarı çektiاهاقَيس نع  eteğiniقَاَل  dediِإنَّه  Buحرص  billûrdan 
yapılmışدرمم  şeffafاِريرقَو ِمن  bir zemindirْقَالَت  de di kiبر  
Rabbimِإنِّي  Ben gerçektenُتظَلَم  yazık etmişimنَفِْسي  

kendimeُتلَمَأسو  teslim oldumم ع beraberانملَيس  Süleymanla 
 âlemlerin  الْعالَِمينRabbi olan  ربAllah'a ِللَِّه

44) Ona: Köşke gir! dendi. Ne zaman ki, onu görünce derin 
bir su sandı ve eteğini yukarı çekti. (Süleyman): Bu, 
billûrdan yapılmış, şeffaf bir zemindir, dedi. (Melike) de di 
ki: Rabbim! Ben gerçekten kendime yazık etmişim. 
Süleymanla beraber âlemlerin Rabbi olan Allah'a teslim 
oldum. 
 
 
 
 
 

  قَاَلSüleyman'a  سلَيمانgeldiklerinde  جاءNe zaman ki فَلَما
şöyle dediونَِنيَأتُِمد  Siz bana yardım mı ediyorsunuz?اٍلِبم  

mal ileا آتَاِنيفَم  bana verdiğiاللَّه  Allah'ınرخَي  daha iyidir اِمم 
آتَاكُم size verdiğinden ْلب Hayırَأنْتُم  sizِتكُمِديِبه  Hediyenizle 

ونحتَفْر sevinirsiniz 
36) Ne zaman ki, Süleyman'a geldiklerinde şöyle dedi: Siz 
bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, 
size verdiğinden daha iyidir. Hayır. Hediyenizle siz 
sevinirsiniz. 

ِجعار dönِهمِإلَي  Onlaraمنَّهفَلَنَْأِتي  iyi bilsinler ki gelirنُوٍدِبج  
ordularlaمَل لَهلَا ِقب  asla karşı koyamayacaklarıاِبه  

kendilerineمنَّهلَنُخِْرجو  muhakkak surette çıkarırızاِمنْه  
oradan ًَأِذلَّة hakir haldeمهو  onlarıوناِغرص hor 

37) Onlara dön; iyi bilsinler ki, kendilerine asla karşı 
koyamayacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette 
hakir, hor halde oradan çıkarırız! 

 bana  يْأِتيِنيhanginiz  َأيكُمulular  الملَُأEy  ياَأيهاDedi ki قَاَل
getirebilir?اِشهرِبع  onun tahtını َلقَب önceْأتُوِنيي َأن  Onlar 

bana gelmedenِلِمينسم  teslimiyet gösterip 
38) Dedi ki: Ey ulular! Onlar teslimiyet gösterip bana 
gelmeden önce, hanginiz onun (melikenin) tahtını bana 
getirebilir? 

 sana  آِتيكben  َأنَاCinlerden  ِمن الِْجنbir ifrit  ِعفْريتdediٌ قَاَل
getiririmِبِه  onuَلقَب  önceتَقُوم َأن  kalkmadanقَاِمكم ِمن  Sen 

makamındanو  Veِإنِّي  bana gerçektenِهلَيع  bu işeلَقَِوي  
gücüm yeterَأِمين  güvenebilirsiniz 

39) Cinlerden bir ifrit: Sen makamından kalkmadan önce 
ben onu sana getiririm. Ve gerçekten bu işe gücüm yeter, 
bana güvenebilirsiniz, dedi. 

 ِمنbir ilmi olan   ِعلْمYanında  ِعنْدهkimse ise  الَِّذيdedi قَاَل
  َأن يرتَدönce  قَبَلonu  ِبِهgetiririm  آِتيكben  َأنَاKitaptan الِْكتَاِب

açıp kapamadanكِإلَي  sana فُكطَر Gözünüافَلَم  ne zaman ki 
آهر onu görünceاتَِقرسم  yerleşmiş olarakهِعنْد  yanıbaşınaقَاَل  

dediذَاه  Buِلفَض ِمن  lütfundandırيبر  Rabbiminِنيلُوبِلي  beni 
sınamak üzereَأَأشْكُر  şükür mü edeceğimَأم  yoksaَأكْفُر  

nankörlük mü edeceğim diyeو  Veنم  kimشَكَر  şükrederse 
 منve   وkendisi için نَفِْسِه ِلşükretmiş olur  يشْكُرancak فَِإنَّما
kimكَفَر  nankörlük ederseفَِإن  o bilsin kiيبر  Rabbiminغَِني  

hiçbir şeye ihtiyacı yokturكَِريم  çok kerem sahibidir 
40) Yanında kitaptan bir ilmi olan kimse ise: Gözünü açıp 
kapamadan önce ben onu sana getiririm, dedi. (Süleyman) 
ne zaman ki, onu yanıbaşına yerleşmiş olarak görünce: Bu, 
dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim 
diye beni sınamak üzere Rabbimin lütfundandır. Ve kim 
şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur ve kim 
nankörlük ederse, o bilsin ki, Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı 
yoktur, çok kerem sahibidir. 

  عرشَهاbir hale getirin  لَهاbilemeyeceği  نَكِّرواdedi ki قَاَل
Onun tahtınıنَنظُر  bakalımتَِديَأتَه  tanıyacak mıَأم  yoksa 

تَكُون olacakالَِّذين ِمن  arasında mıهلَا ي ونتَد tanıyamayanlar 
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 Ona لَنُبيتَنَّهAllah'a   ِباللَِّهand içerek  تَقَاسمواşöyle dediler قَالُوا
baskın yapalımو  ve لَهَأه ailesineثُم  sonra daلَنَقُولَن  diyelim 

 yok edilişi  مهِلكBiz orada değildik  ما شَِهدنَاvelisine ِلوِليِه
sırasındaِلِهَأه  ailesininِإنَّاو  inanın kiاِدقُونلَص  doğru 

söylüyoruz 
49) Allah'a and içerek şöyle dediler: Ona ve ailesine baskın 
yapalım; sonra da velisine: "Biz (Sâlih) ailesinin yok edilişi 
sırasında orada değildik, inanın ki doğru söylüyoruz" 
diyelim. 

و Veواكَرم  onlar böyle kurdularاكْرم  bir tuzakو  Veنَاكَرم  
biz de altüst ettikاكْرم  planlarınıمهو  onların ونرشْعلَا ي 

kendileri farkında olmadan 
50) Ve onlar böyle bir tuzak kurdular. Ve biz de kendileri 
farkında olmadan, onların planlarını altüst ettik. 

فَانظُر Bak işteَفكَي  niceكَان  olduُةاِقبع  âkıbetiكِْرِهمم  
tuzaklarınınَأنَّا  kuşkusuz bizمنَاهرمد  Onları helâk ettik da 

مهمقَوو kavimlerini deِعينمَأج  toptan 
51) Bak işte, tuzaklarının âkıbeti nice oldu: Onları da; 
kuşkusuz biz kavimlerini de (nasıl) toptan helâk ettik! 

فَِتلْك İşteموتُهيب  evleriًةخَاِوي  çökmüşاِبم  yüzündenواظَلَم  
haksızlıklarıِإن  elbetteِفي ذَِلك  bundaًةلَآي  bir ibret vardırٍمِلقَو  

bir kavim içinونلَمعي  Bilen 
52) İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Bilen bir 
kavim için elbette bunda bir ibret vardır. 

و Veنَايَأنج  kurtardıkالَِّذين  edipنُواآم  imanكَانُواو  iseتَّقُوني  
sakınanları  

53) Ve iman edip sakınanları ise kurtardık. 
و Veلُوطًا  Lût daِْإذ  idiقَاَل  şöyle demişِمِهِلقَو  kavmineَأتَْأتُون  

yapacak mısınız?َالْفَاِحشَة  hâla o hayâsızlığıَأنْتُمو  Sizونِصرتُب  
göz göre göre 

54) Ve Lût da kavmine şöyle demiş idi: Siz göz göre göre 
hâla o hayâsızlığı yapacak mısınız? 

َأِئنَّكُم Siz mısınız?لَتَْأتُون  yaklaşacakاَلجالر  erkeklereًةوشَه  
şehvetleوِند ِمن  bırakıpاِءالنِّس  ille de kadınlarıْلب  Doğrusu 

َأنْتُم sizَق مو bir kavimsinizلُونهتَج  beyinsizlikte devam 
edegelen 

55) Siz, ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere 
yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz, beyinsizlikte devam 
edegelen bir kavimsiniz. 
(*)Geçen âyetler, cinsel sapıklıkta başka bir milletin açmadığı en çirkin 
yolu açıp hayasızlığın en şenisini işleyen Lût Kavmi'nin akibeti gözler 
önüne seriliyor. Böylece, bir kadının birkaç erkekle birarada bulunmasını 
hoş gören, eşlerini bir süre birbirleriyle değiştokuş yapacak kadar 
ahlâksızlaşan ve böyle bir bataklık içinde bocalarken Hz. Muhammed'in 
(a.s.) uyarı ve irşadlarına, davet ve tebliğlerine kulak tıkayan ve sonra da 
onu Mekke'den çıkarmayı, değilse vücudunu ortadan kaldırmayı 
plânlayacak kadar da şuurlarını kaybeden Mekkeli putperestler ve o 
karakterdeki inkarcılar uyarılıyor. Allah'ı inkâr edip ruhu ve vicdanı 
boşlukta bırakmanın hiçbir kavim ve millete rahmet ve mutluluk 
vaadetmediği dolaylı biçimde hatırlatılıyor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موا اَهللا فَِاذَا هدبا اَِن اعاِلحص ماهاَخ ودا ِالَى ثَملْنساَر لَقَدو
 قَالَ ياقَوِم ِلم تستعِجلُونَ ِبالسيئَِة (45)فَِريقَاِن يختِصمونَ 

ونَ اَهللا لَعِفرغتسالَ تِة لَونسلَ الْحونَ قَبمحرت قَالُوا (46)لَّكُم 
 مقَو متلْ اَناِهللا ب دِعن كُمقَالَ طَاِئر كعم نِبمو ا ِبكنراطَّي

 وكَانَ ِفى الْمِدينِة ِتسعةُ رهٍط يفِْسدونَ ِفى (47)تفْتنونَ 
نبيتنه واَهلَه  قَالُوا تقَاسموا ِباِهللا لَ(48)اْالَرِض والَ يصِلحونَ 

 (49)ثُم لَنقُولَن ِلوِليِه ما شِهدنا مهِلك اَهِلِه وِانا لَصاِدقُونَ 
 فَانظُر (50)ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم الَ يشعرونَ 

قَوو ماهنرما داَن كِْرِهمةُ ماِقبكَانَ ع فكَي ِعنيماَج مه(51)م 
فَِتلْك بيوتهم خاِويةً ِبماَ ظَلَموا ِانَّ ِفى ذَِلك الَيةً ِلقَوٍم يعلَمونَ 

 ولُوطًا ِاذْ (53) واَنجينا الَِّذين اَمنوا وكَانوا يتقُونَ (52)
 اَِئنكُم لَتأْتونَ (54)نَ قَالَ ِلقَوِمِه اَتأْتونَ الْفَاِحشةَ واَنتم تبِصرو

 (55)الرجالَ شهوةً ِمن دوِن النساِء بلْ اَنتم قَوم تجهلُونَ 
لَقَدو Andolsun kiلْنَاسَأر  gönderdikودِإلَى ثَم  Semûdمَأخَاه  

kardeşleriااِلحص  Sâlih'iوادباع َأن  kulluk edinاللَّه  Allah'aفَِإذَا  
oluverdilerمه  Onlarفَِريقَاِن  iki zümreونخْتَِصمي  birbiriyle 

çekişen 
45) Andolsun ki, "Allah'a kulluk edin!" Semûd (kavmin)’a 
kardeşleri Sâlih'i gönderdik. Onlar birbiriyle çekişen iki 
zümre oluverdiler. 

  تَستَعِجلُونniçin م ِلEy kavmim  ياقَوِمdedi ki قَاَل
koşuyorsunuz?َئِةيِبالس  kötülüğeَلقَب  dururkenنَِةسالْح  İyilik 

  لَعلَّكُمAllah'tan  اللَّهmağfiret dileseniz  تَستَغِْفرونolmaz mı? لَولَا
Belki sizeونمحتُر  merhamet edilir 

46) (Sâlih) dedi ki: Ey kavmim! İyilik dururken (önce) niçin 
kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz 
mı? Belki size merhamet edilir. 

 ve  وSenin  ِبكuğursuzluğa uğradık  اطَّيرنَاŞöyle dediler قَالُوا
نِبم yüzündenكعم  beraberindekilerinقَاَل  dediكُمطَاِئر  Size 

çöken uğursuzlukِعنْد  katındadır اللَِّه Allahْلب  Hayırَأنْتُم  siz 
مقَو bir kavimsinizتُفْتَنُون  imtihana çekilen 

47) Şöyle dediler: Senin ve beraberindekilerin yüzünden 
uğursuzluğa uğradık. (Sâlih): Size çöken uğursuzluk, Allah 
katındadır. Hayır, siz imtihana çekilen bir kavimsiniz, dedi. 

و Veكَان  vardı kiِدينَِةِفي الْم  o şehirdeُةعِتس  dokuz kişiٍطهر  
bunlar yapıyorlarونفِْسدي  bozgunculukِضِفي الَْأر  

yeryüzündeو  veونِلحصلَا ي  hiç düzelmiyorlardı 
48) Ve o şehirde dokuz kişi vardı ki, bunlar yeryüzünde 
bozgunculuk yapıyorlar ve hiç düzelmiyorlardı. 
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ريِتكُم فَما كَانَ جواب قَوِمِه ِاالَّ اَنْ قَالُوا اَخِرجوا اَلَ لُوٍط ِمن قَ
 فَاَنجيناه واَهلَه ِاالَّ امراَته قَدرناها (56)ِانهم اُناس يتطَهرونَ 

 اِبِرينالْغ (57)ِمن ذَِريننالْم طَراَء ما فَسطَرم ِهملَيا عنطَراَمو 
ين اصطَفَى اُهللا  قُِل الْحمد ِللَِّه وسالَم علَى ِعباِدِه الَِّذ(58)

 اَمن خلَق السمواِت واْالَرض واَنزلَ (59)خير اَما يشِركُونَ 
 ا كَانَ لَكُمٍة مجهب ذَات اِئقدا ِبِه حنتباًء فَاَناِء ممالس ِمن لَكُم

 مقَو ملْ هاِهللا ب عم ا َء ِالَههرجوا شِبتنِدلُونَ اَنْ تع(60)ي ناَم 
 اِسىوا رلَ لَهعجا وارها اَنلَ ِخالَلَهعجا وارقَر ضلَ اْالَرعج
وجعلَ بين الْبحريِن حاِجزا َء ِالَه مع اِهللا بلْ اَكْثَرهم الَ يعلَمونَ 

ف السوَء  اَمن يِجيب الْمضطَر ِاذَا دعاه ويكِْش(61)
 (62)ويجعلُكُم خلَفَاَء اْالَرِض َء ِالَه مع اِهللا قَِليالً ما تذَكَّرونَ 

اَمن يهِديكُم ِفى ظُلُماِت الْبر والْبحِر ومن يرِسلُ الرياح بشرا 
مالَى اُهللا ععاِهللا ت عم ِتِه َء ِالَهمحر ىدي نيِركُونَ بش(63)ا ي 

نَأم Yoksaِجيبي  karşılık verenضطَرالْم  darda kalanaِإذَا  
zamanاهعد  kendine yalvardığıو  ve ُكِْشفي giderenوءالس  

sıkıntıyıلُكُمعجيو  sizi kılan mı?خُلَفَاء  halifesiِضالَْأر  
yeryüzününَأِئلَه  bir ilah mı varعم  başkaاللَِّه  Allah'tanقَِليلًا  kıt 

 düşünüyorsunuz  تَذَكَّرونNe kadar da ما
62) Yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık 
veren ve sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün halifesi kılan mı? 
Allah'tan başka bir ilah mı var? Ne kadar da kıt 
düşünüyorsunuz. 

نَأم Yoksaِديكُمهي  size yolu bulduranِفي  içindeاِتظُلُم  
karanlıklarıرالْب  karanınو  ve ِرحالْب denizinنمو  kim?ِسُلري  

gönderenاحيالر  rüzgârlarıاشْرب  müjdeci olarakيدي نيب  
önündeِتِهمحر  rahmetininَأ ِئلَه bir ilah mı varعم  başkaاللَِّه  

Allah'tanالَىتَع  çok yücedirاللَّه  Allahامع  onlarınشِْركُوني  
koştukları ortaklardan 

63) Yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu 
bulduran, rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci olarak 
gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı var! Allah, 
onların koştukları ortaklardan çok yücedir. 
(*)Sûrenin başından buraya kadar anlatılan kıssalarda peygamberlerin ve 
getirdikleri mesajın önemi vurgulandıktan sonra bu âyetlerde de Allah'ın 
varlığı, birliği ve sonsuz kudretini gösteren kozmik deliller sıralanmakta, 
müşriklerin âhiret hakkındaki inanç ve tutumları tenkit edilmektedir. 59. 
âyette Allah, Hz. Peygamber'e bu âyetleri okumaya başlarken kendisine 
lütfettiği peygamberlik ve diğer nimetlerinden dolayı Allah'a hamd 
etmesini ve davetini tebliğ etmesi için seçtiği peygamberlere salâtü selâm 
getirmesini emretmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َأنsadece   ِإلَّاKavminin  قَوِمِهcevabı  جوابoldu كَانibaret  فَما
 ِمنLût   لُوٍطailesini  آَلçıkarın  َأخِْرجواdemelerinden قَالُوا

ِتكُميقَر memleketinizdenمِإنَّه  çünkü onlarُأنَاس  insanlarmış 
ونرتَطَهي temiz kalmak isteyen 

56) Kavminin cevabı sadece: "Lût ailesini memleketinizden 
çıkarın; çünkü onlar temizl kalmak isteyen insanlarmış!" 
demelerinden ibaret oldu. 

 Yalnız müstesna  ِإلَّاailesini َأهلَهve  وOnu   هkurtardık فََأنجينَا
َأتَهرام karısıانَاهرقَد  onun takdir ettikالْغَاِبِرين ِمن  geride 

kalmasını 
57) Onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna; onun 
geride kalmasını takdir ettik. 

و Veنَاطَرَأم  indirdikَلع ِهمي onların üzerlerineاطَرم  müthiş 
bir yağmurاءفَس  ne kötü olmuşturطَرم  yağmuruنذَِرينالْم  

Uyarılanların 
58) Ve onların üzerlerine müthiş bir yağmur indirdik. 
Uyarılanların yağmuru ne kötü olmuştur! 

 علَى selam olsun  وسلَامAllah'a  ِللَِّهHamd olsun  الْحمدDe ki قُْل
  خَيرAllah mı  َأاللَّهseçkin kıldığı  الَِّذين اصطَفَىkullarına ِعباِدِه

daha hayırlıاَأم  yoksa mı?شِْركُوني  ortaklar koştukları  
59) De ki: Hamd olsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı 
kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa (Allah’a) ortaklar 
koştukları mı? 

نَأم Yoksaَخَلَق  yaratanاِتاومالس  gökleriو  ve ضالَْأر yeri 
  فََأنْبتْنَاsu  ماءgökten  ِمن السماِءsize  لَكُمindiren mi? وَأنزَل

bitirmeyeِبِه  Onunlaَاِئقدح  bahçelerهٍة ذَاتَ بج güzel güzelام  
لَكُم كَان gücünüzün yetmediğiتُنِْبتُوا َأن  bitirdikاهرشَج  bir 

ağacını bile َأِئلَه bir ilah mı varعم  başkaاللَِّه  Allah'tanْلب  
Doğrusuمه  onlarمقَو  bir güruhturِدلُونعي  sapıklıkta devam 

eden 
60) Yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren 
mi? Onunla, bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün 
yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir 
ilah mı var! Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir 
güruhtur. 

نَأم Yoksa mı?َلعج  kılanضالَْأر  yeryüzünüاارقَر  oturmaya 
elverişliو  ve َلعج akıtanاِخلَالَه  aralarındanاارَأنْه  nehirler 
 بينkoyan   وجعَلsabit dağlar  رواِسيarz için  لَهاyaratan وجعَل

arasınaِنيرحالْب  iki denizااِجزح  engelَأِئلَه  bir ilah mı var!عم  
başkaاللَِّه  Allah'tanْلب  Doğrusuَأكْثَر  çoğu مه onların لَا 
ونلَمعي bilmiyorlar 

61) Yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan ve aralarından 
nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz 
arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! 
Doğrusu onların çoğu bilmiyorlar. 
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لَقَد Andolsun kiنَاِعدو  tehdit yapıldığı gibiذَاه  buننَح  bize 
  ِإنdaha önce  ِمن قَبُلatalarımıza da yapılmıştır وآباُؤنَا

Kuşkusuzذَاه  buِإلَّا  başka bir şey değildirاِطيرَأس  
masallarındanِلينالَْأو  öncekilerin 

68) Andolsun ki, bu tehdit bize yapıldığı gibi, daha önce 
atalarımıza da yapılmıştır. Kuşkusuz bu, öncekilerin 
masallarından başka bir şey değildir. 

 görün  فَانظُرواYeryüzünde  ِفي الَْأرِضgezin de  ِسيرواDe ki قُْل
 günahkârların  الْمجِرِمينâkıbeti  عاِقبةolduُ  كَانnice كَيفَ

69) De ki: Yeryüzünde gezin de, günahkârların âkıbeti nice 
oldu, görün! 

و Veنزلَا تَح  tasalanmaِهملَيع  onların yüzündenلَا تَكُنو  
duymaٍقيِفي ض  sıkıntıاِمم  kurmakta olduklarıونكُرمي  

tuzaklardan ötürü 
70) Ve onların yüzünden tasalanma, kurmakta oldukları 
tuzaklardan ötürü sıkıntı duyma. 

و Veقُولُوني  derlerتَىم  ne zaman gerçekleşecek?ذَاه  buدعالْو  
tehditِإن  eğerكُنتُم  isenizاِدِقينص  doğru sözlü 

71) Ve eğer doğru sözlü iseniz bu tehdit ne zaman 
gerçekleşecek? derler. 

 لَكُمyakında   رِدفgelecektirَ  َأن يكُونherhalde  عسىDe ki قُْل
sizeضعب  bir kısmıالَِّذي  şeyinتَعتَس ِجلُون Çabucak gelmesini 

istediğiniz 
72) De ki: Çabucak gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı 
herhalde yakında size gelecektir. 

و Veِإن  şüphesizكبر  Rabbinلَذُو  sahibidirٍلفَض  lütufلَىع  
karşıالنَّاِس  insanlaraلَِكن و  Fakatَأكْثَر  çoğu مه onların لَا 

ونشْكُري şükretmezler 
73) Ve şüphesiz Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir. 
Fakat onların çoğu şükretmezler. 

و Veِإن  elbetteكبر  Rabbinلَمعلَي  bilirا تُِكنم  gizlediklerini de 
وردص kalplerinin مه onlarınعا يمو ِلنُون açığa vurduklarını da 

74) Ve Rabbin elbette onların kalplerinin gizlediklerini de, 
açığa vurduklarını da bilir. 

و Veام  yoktur kiٍةغَاِئب ِمن  göze görünmeyenِفي  hiçbir şey 
 bir  ِفي ِكتَاٍبbulunmasın  ِإلَّاyerde الَْأرِض ve  وgökte السماِء

kitaptaِبيٍنم  apaçık 
75) Ve gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur 
ki, apaçık bir kitapta bulunmasın. 

ِإن Doğrusuذَاه  buآنالْقُر  Kur'anقُصي  anlatmaktadırلَىع  
hakkındaاِئيَلرِني ِإسب  İsrailoğullarınaَأكْثَر  pek çoğunuَّال مِذي ه 
şeylerinِفيِه  edegeldikleriخْتَِلفُوني  ihtilâf 

76) Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına, hakkında ihtilâf 
edegeldikleri şeylerin pekçoğunu anlatmaktadır. 
(*)Geçen âyetler, müşriklerin ikinci hayata inanmadıklarına değiniliyor. 
Sonra da kendilerinden önoe gelip geçen milletlerin kalıntılarını gezip 
görmeleri, inceleyip araştırmaları; suçlu günahkâr kavim ve toplulukların 
sonlarının ne olduklarına bakmaları tavsiye ediliyor. Arkasından 
Peygamber'e (a.s.) ve Onun izinde yürüyen mü'minlere, inkarcıların katı 
tutumlarından, bilgisizce taassuplarından dolayı üzülmemeleri 
hatırlatılarak ilâhî hükmün inmesini, beklemeleri dolaylı şekilde 
emrediliyor. Allah'ın, inkâr ve günah içinde ömürlerini harcayanlara azap 
etmekte aceleci olmadığına da atıf yapılarak her şeyin belirlenmiş bir vakti, 
hazırlanmış bir süresi olduğuna işarette bulunuluyor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اَمن يبدؤا الْخلْق ثُم يِعيده ومن يرزقُكُم ِمن السماِء واْالَرِض 
 اِدِقنيص متِانْ كُن كُمانهروا باتاِهللا قُلْ ه عم قُلْ الَ (64)َء ِالَه 

السمواِت واْالَرِض الْغيب ِاالَّ اُهللا وما يشعرونَ يعلَم من ِفى 
 بِل ادارك ِعلْمهم ِفى اْالَِخرِة بلْ هم ِفى (65)اَيانَ يبعثُونَ 

 وقَالَ الَِّذين كَفَروا َء ِاذَا (66)شك ِمنها بلْ هم ِمنها عمونَ 
نآؤاَبا وابرا تونَ كُنجرخا لَم(67)آ اَِئن نحذَا نا هنِعدو لَقَد 

 ِلنياْالَو اِطريذَا ِاالَّ اَسلُ ِانْ هقَب ا ِمننآؤاَبوا (68)وقُلْ ِسري 
 ِرِمنيجةُ الْماِقبكَانَ ع فوا كَيظُرِض فَانالَ (69)ِفى اْالَرو 

 ويقُولُونَ (70)ى ضيٍق ِمما يمكُرونَ تحزنْ علَيِهم والَ تكُن ِف
 اِدِقنيص متِانْ كُن دعذَا الْوى هتكُونَ (71)مى اَنْ يسقُلْ ع 

 وِانَّ ربك لَذُو (72)رِدف لَكُم بعض الَِّذى تستعِجلُونَ 
 وِانَّ (73)فَضٍل علَى الناِس ولَِكن اَكْثَرهم الَ يشكُرونَ 

 وما ِمن غَاِئبٍة (74)ربك لَيعلَم ما تِكن صدورهم وما يعِلنونَ 
 ِانَّ هذَا الْقُراَنَ (75)ِفى السماِء واْالَرِض ِاالَّ ِفى ِكتاٍب مِبٍني 

 (76) يقُص علَى بِنى ِاسراِئيلَ اَكْثَر الَِّذى هم ِفيِه يختِلفُونَ
نَأم Yoksaُأدبي  ilk baştanَالْخَلْق  yaratanثُم  sonraهِعيدي  onu 

tekrar edenو  ve نم kim?قُكُمزري  sizi rızıklandıranاِءمالس ِمن  
hem göktenِضالَْأرو  hem yerdenَأِئلَه  bir ilah mı varعم  

başkaاللَِّه  Allah'tanقُْل  De kiاتُواه  getirinانَكُمهرب  siz kesin 
deliliniziِإن  Eğerكُنتُم  isenizاِدِقينص  doğru söylüyor 

64) Yoksa ilk baştan yaratan, sonra onu tekrar eden ve sizi 
hem gökten hem yerden rızıklandıran kim? Allah'tan başka 
bir ilah mı var! De ki: Eğer doğru söylüyor iseniz siz kesin 
delilinizi getirin! 

 ve  وGöklerde  ِفي السماواِتkimse  منbilmez  لَا يعلَمDe ki قُْل
 ما Ve  وAllah'tan  اللَّهbaşka  ِإلَّاgaybı  الْغَيبyerde الَْأرِض
ونرشْعي onlar farkında olmazlarانَأي  ne zamanعبي ثُون 

diriltileceklerinin de 
65) De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı 
bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerinin de farkında 
olmazlar. 

 onların hakkındaki  ِعلْمهمyetersiz kalmıştır اداركHayır بْل
bilgileriِةِفي الْآِخر  ahiret ْلب Dahasıمه  onlar ِفي içindedirler 

شَك şüpheاِمنْه  bu husustaْلب  Bunun da ötesindeمه  onlar 
 kördürler  عِمينoradan yana ِمنْها

66) Hayır; onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz 
kalmıştır. Dahası, onlar bu hususta şüphe içindedirler. 
Bunun da ötesinde, onlar oradan yana kördürler. 

و Veقَاَل  dediler kiواكَفَر الَِّذين  inkârcılarَأِئذَا  Sahiكُنَّا  biz 
gerçektenاابتُر  toprak olduktan sonraو  ve اُؤنَاآب atalarımız 

 çıkarılacak  لَمخْرجونmıyız? َأِئنَّا
67) Ve inkârcılar dediler ki: Sahi, biz ve atalarımız, toprak 
olduktan sonra, gerçekten çıkarılacak mıyız? 
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 ِمِننيؤةٌ ِللْممحرى ودلَه هِان(77)و مهنيقِْضى بي كبِانَّ ر 
 ِليمالْع ِزيزالْع وهكِْمِه و(78)ِبح كلَى اِهللا ِانكَّلْ عولَى  فَتع

 ِانك الَ تسِمع الْموتى والَ تسِمع الصم (79)الْحق الْمِبِني 
 ِبِريندا ملَّواَء ِاذَا وع(80)الد نِى عماِدى الْعِبه تا اَنمو 

 (81)ضالَلَِتِهم ِانْ تسِمع ِاالَّ من يؤِمن ِباَياِتنا فَهم مسِلمونَ 
ذَا وقَع الْقَولُ علَيِهم اَخرجنا لَهم دابةً ِمن اْالَرِض تكَلِّمهم وِا

 ويوم نحشر ِمن كُلِّ (82)اَنَّ الناس كاَنوا ِباَياِتنا الَ يوِقنونَ 
ا  حتى ِاذَ(83)اُمٍة فَوجا ِممن يكَذِّب ِباَياِتنا فَهم يوزعونَ 

 متاذَا كُنا اَما ِعلْمِحيطُوا ِبهت لَماِتى وِباَي متقَالَ اَكَذَّب آؤج
 ووقَع الْقَولُ علَيِهم ِبما ظَلَموا فَهم الَ ينِطقُونَ (84)تعملُونَ 
(85)بم ارهالنوا ِفيِه وكُنسلَ ِليا اللَّيلْنعا جا اَنوري ا ِانَّ  اَلَمِصر

 ويوم ينفَخ ِفى الصوِر (86)ِفى ذَِلك الَياٍت ِلقَوٍم يؤِمنونَ 
فَفَِزع من ِفى السمواِت ومن ِفى اْالَرِض ِاالَّ من شاَء اُهللا وكُلٌّ 

 اِخِريند هو(87)اَت رمت ِهىةً واِمدا جهبسحالَ تى الِْجبرتو 
ا مِبم ِبريخ هٍء ِانىكُلَّ ش قَناِهللا الَِّذى اَت عناِب صحالس ر

 (88)تفْعلُونَ 
َألَم mi?اوري  görmedilerَأنَّا  kuşkusuzلْنَاعج  kıldığımızıَلاللَّي  

geceyiكُنُواسِلي  dinlensinler diyeِفيِه  Ondaو  ve ارالنَّه gündüzü 
 birçok ibretler  لَآياٍتbunda  ِفي ذَِلكelbette  ِإنaydınlık رامبِص

vardırٍمِلقَو  bir kavim içinْؤِمنُوني  İman eden 
86) Onda dinlensinler diye kuşkusuz geceyi ve gündüzü 
aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim 
için elbette bunda birçok ibretler vardır. 

و Veموي  günُنفَخي  üfürüldüğüوِرِفي الص  Sûr'aفَفَِزع  hep 
dehşete kapılırنم  bulunanlarاِتاومِفي الس  göklerdeو  ve نم 

bulunanlarِض ِإلَّاِفي الَْأر  müstesnaنم  kimselerشَاء  dilediği 
اللَّه Allah'ınو  Ve ٌّكُل hepsiهَأتَو  O'na gelirlerاِخِريند  boyunları 

bükük olarak 
87) Ve sûr'a üfürüldüğü gün, -Allah'ın dilediği kimseler 
müstesna-, göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete 
kapılır. Ve hepsi boyunları bükük olarak O'na gelirler. 

و Veىتَر  sen görürsün deاَلالِْجب  dağlarıاهبستَح  onları 
sanırsınًةاِمدج  yerinde dururِهيو  Oysa onlar رتَم yürümesi 

gibiرم  yürümektedirlerاِبحالس  bulutlarınنْعص  sanatıdırاللَِّه  
Allah'ınالَِّذي َأتْقَن  sapasağlam yapanَّكُل  Herٍءشَي  şeyiِإنَّه  

Şüphesiz ki Oخَِبير  haberdardırاِبم  tamamıylaلُونتَفْع  
yaptıklarınızdan 

88) Ve sen dağları görürsün de, onları yerinde durur 
sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi 
yürümektedirler. Her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın 
sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla 
haberdardır. 
 
 
 
 
 
 
 

و Ve ِإنَّه gerçekten oىدلَه  bir hidayet rehberiو  ve ٌةمحر 
rahmettirْؤِمِنينِللْم  müminler için 

77) Ve o, müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve 
rahmettir. 

ِإن şüphesizكبر  Rabbinقِْضيي  verecektirمنَهيب  onlar 
arasındaكِْمِهِبح  hükmünüو  Veوه  Oِزيزالْع  mutlak galiptir 

ِليمالْع her şeyi bilendir 
78) Rabbin şüphesiz, onlar arasında hükmünü verecektir. 
Ve O, mutlak galiptir, her şeyi bilendir. 

  علَىÇünkü sen  ِإنَّكAllah'a  علَى اللَِّهgüvenip dayan فَتَوكَّْل
üzeresinِّقالْح  hakikatِبيِنالْم  apaçık 

79) Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat 
üzeresin. 

ِإنَّك Bil ki senِمعلَا تُس  işittiremezsinتَىوالْم  ölülereِمعلَا تُسو  
duyuramazsınمالص  sağırlara daاءعالد  dâvetiِإذَا  zamanالَّوو  

dönüp gittikleriِبِريندم  arkalarını 
80) Bil ki sen ölülere işittiremezsin, arkalarını dönüp 
gittikleri zaman sağırlara da dâveti duyuramazsın. 

و Ve ام getiremezsinََأنْت  senاِديِبه  doğru yolaِيمالْع  körleri 
لَالَِتِهمض نع sapıklıklarından çeviripِمعتُس ِإن  duyurabilirsinِإلَّا  

Ancakاِتنَاِبآي ْؤِمني نم  âyetlerimizeمفَه  olanlaraونِلمسم  inanıp 
da 

81) Ve sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola 
getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da teslim olanlara 
duyurabilirsin. 

و Veِإذَا  zamanقَعو  geldiğiُلالْقَو  o sözِهملَيع  başlarınaنَاجَأخْر  
çıkarırız daملَه  onlaraًةابد  bir dâbbeِضالَْأر ِمن  yerdenهتُكَلِّم م 

onlara söylerَأن  kuşkusuzالنَّاس  insanlarınكَانُوا  olduklarını 
 kesin bir iman getirmemiş  لَا يوِقنُونâyetlerimize ِبآياِتنَا

82) Ve o söz başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir 
dâbbe çıkarırız da, kuşkusuz onlara insanların âyetlerimize 
kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. 

و Veموي  o günشُرنَح  toplarız daِّكُل ِمن  herٍةُأم  ümmetاجفَو  
bir cemaatنِمم  sayanlardanكَذِّبي  yalanاِتنَاِبآي  içinden 
âyetlerimiziمفَه  onlarونعوزي  toplu olarak sevkedilirler 

83) Ve o gün, her ümmet içinden âyetlerimizi yalan 
sayanlardan bir cemaat toplarız da onlar toplu olarak sevk 
edilirler. 

 Allah buyurur  قَاَلgeldikleri  جاءواzaman  ِإذَاNihayet حتَّى
تُمَأكَذَّب Siz yalanاِتيِبآي  benim âyetlerimiتُِحيطُوا لَمو  saydınız 

öyle mi?اِبه  ne olduğunuاِعلْم  bilmedenاذَاَأم  Değilse neydi? 
كُنتُم olduğunuzلُونمتَع  yapmakta  

84) Nihayet, geldikleri zaman Allah buyurur: Siz benim 
âyetlerimi ne olduğunu bilmeden yalan saydınız öyle mi? 
Değilse yapmakta olduğunuz neydi? 

و Veقَعو  gerçekleşmiştirُلالْقَو  sözِهملَيع  üzerlerineاِبم  dolayı 
  لَا ينِطقُونartık onlar فَهمhaksızlıklarından  ظَلَموا

konuşamazlar 
85) Ve haksızlıklarından dolayı  üzerlerine söz 
gerçekleşmiştir; artık onlar konuşamazlar. 
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و Ve قُْل şöyle deدمالْح  Hamdِللَِّه  Allah'a mahsusturِريكُميس  
size gösterecekاِتِهآي  O âyetleriniاِرفُونَهفَتَع  siz de onları 

görüp tanıyacaksınızو  Ve ام değildirكبر  Rabbin ِبغَاِفٍل 
habersiz لُونما تَعمع yaptıklarınızdan 

93) Ve şöyle de: Hamd Allah'a mahsustur. O, âyetlerini size 
gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Ve Rabbin, 
yaptıklarınızdan habersiz değildir. 
Neml Sûresine, açık ve açıklayıcı olan Kur'ân'ın insanlara doğru yol ve 
müjde olduğu belirtilerek başlandı. Yine Kur'ân'ın okunması 
emredildikten sonra insana enfüste ve afakta âyet ve belgelerini gösteren 
Allah'a hamd edilerek sûre noktalandı. 

 
28 KASAS SURESİ  

Kur'an-ı Kerîm'in 28. sûresi. Mekke'de nazil olmuştur. 88 âyet 
1141 kelime ve 8500 harften ibarettir. Hz. Mûsa'nın doğduğu 
andan itibaren yaşadığı alışılmamış olaylar ve Firavun'a karşı 
verdiği mücadeleler, peşpeşe sıralanan bir dizi halinde, bu sürede 
genişçe anlatıldığından ve 23. âyette "el-Kasas" kelimesi 
geçtiğinden dolayı bu sûrey'e "el-Kasas" ismi verilmiştir. Kasas 
dilde, kıssa, hikaye ve rivayet anlamdadır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

 Mîm  مSîn  سTâ ط
1) Tâ. Sîn. Mîm. 

ِتلْك Bunlarاتُ آي âyetleridirالِْكتَاِب  Kitab'ınِبيِنالْم  apaçık 
2) Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir. 

 Musa  موسىhaberlerinden  ِمن نَبِإsana  علَيكnakledeceğiz نَتْلُو
و ile نوعِفر Firavun'unِّقِبالْح  gerçek şekliyleٍمِلقَو  bir kavim 

içinُْؤِمني ون İman eden 
3) İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un 
haberlerinden sana gerçek şekliyle nakledeceğiz. 

ِإن gerçektenنوعِفر  Firavunلَاع  azmışِضِفي الَْأر  yeryüzünde 
 فُ يستَضِعçeşitli zümrelere  ِشيعاhalkını  َأهلَهاbölmüştü وجعَل

güçsüz buluyorًطَاِئفَة  bir zümreyiمِمنْه  Onlardanحذَبي  
boğazlıyorمهنَاءَأب  bunların oğullarınıِيتَحسيو  sağ bırakıyordu 

مهاءِنس kızlarını iseِإنَّه  Çünkü oكَان  idiفِْسِدينالْم ِمن  
bozgunculardan 

4) Firavun, yeryüzünde gerçekten azmış, halkını çeşitli 
zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, 
bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. 
Çünkü o bozgunculardan idi. 

و Veنُِريد  istiyordukننَم َأن  lütufta bulunmak لَى الَِّذينع 
  ونَجعلَهمo yerde  ِفي الَْأرِضgüçsüz düşürülenlere فُوااستُضِع
onlarıًةَأِئم  önderler yapmakو  ve ملَهعنَج onları kılmak 
اِرِثينالْو vâris 

5) Ve o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları 
önderler yapmak ve onları vâris kılmak istiyorduk. 
(*)Kur'an'da Hz. Musa'nın hayat hikâyesine bazan kısa bazan da geniş bir 
şekilde yer verilmiştir. Kasas sûresinde de konu oldukça ayrıntılı bir 
şekilde ele alınmıştır. 
Mûsâ dünyaya geldiği sırada Mısır'ın yönetimini elinde bulunduran 
Firavun (II. Ramses), ülkesinin sınırlarını genişletmiş, bu durum onu 
şımartmıştı. Bu yüzden donemin despotlarından biri haline geldi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من جآَء ِبالْحسنِة فَلَه خير ِمنها وهم ِمن فَزٍع يومِئٍذ اَِمنونَ 
 ومن جآَء ِبالسيئَِة فَكُبت وجوههم ِفى الناِر هلْ (89)

 ِانما اُِمرت اَنْ اَعبد رب (90)تجزونَ ِاالَّ ما كُنتم تعملُونَ 
بلْدِة الَِّذى حرمها ولَه كُلُّ شىٍء واُِمرت اَنْ اَكُونَ ِمن هِذِه الْ

 ِلِمنيسِدى (91)الْمتها يمى فَِاندتِن اهاَنَ فَمالْقُر لُواَنْ اَتو 
 ِذِريننالْم ا ِمنا اَنملَّ فَقُلْ ِانض نمفِْسِه و(92)ِلن دمقُِل الْحو 

 سيِريكُم اَياِتِه فَتعِرفُونها وما ربك ِبغاِفٍل عما تعملُونَ ِللَِّه
(93) 

 )28(سورة القصص 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 نتلُوا علَيك ِمن نبِأ (2) ِتلْك اَيات الِْكتاِب الْمِبِني (1)طسم 
 ِانَّ ِفرعونَ عالَ ِفى (3)قَوٍم يؤِمنونَ موسى وِفرعونَ ِبالْحق ِل

اْالَرِض وجعلَ اَهلَها ِشيعا يستضِعف طَاِئفَةً ِمنهم يذَبح اَبناَء 
 فِْسِدينالْم كَانَ ِمن هِان ماَء هِيى ِنسحتسيو ماَنْ (4)ه ِريدنو 

فُوا ِفى اْالَرِض ونجعلَهم اَِئمةً نمن علَى الَِّذين استضِع
 اِرِثنيالْو ملَهعجن(5)و  

نم Kimاءج  gelirseنَِةسِبالْح  iyilikleفَلَه  onaرخَي  daha iyisi 
verilirاِمنْه  ondanو  Ve مه onlarٍعفَز ِمن  korkudan kalırlar 
 emin  آِمنُونo gün يومِئٍذ

89) Kim iyilikle gelirse, ona ondan daha iyisi verilir. Ve 
onlar o gün korkudan emin kalırlar. 

و Veنم  kimseler iseاءج  gelenَئِةيِبالس  kötülükleْتفَكُب  atılırlar 
مهوهجو yüzükoyunِفي النَّاِر  ateşeنوزْل تُجه  karşılığını 

görmektesinizِإلَّا  Ancakلُونمتَع ا كُنتُمم  yaptıklarınızın 
90) Ve kötülükle gelen kimseler ise yüzü koyun ateşe 
atılırlar. (Onlara) "Ancak yaptıklarınızın karşılığını 
görmektesiniz"(denir). 

 kulluk etmekle  َأن َأعبدemrolundum  ُأِمرتBen ancakُ ِإنَّما
بر Rabbineِذِهه  buِةلْدالْب  şehrinالَِّذي  kiاهمرح  O burayı 

dokunulmaz kılmıştırو  Veلَه  zaten O'na aittirُّكُل  herٍءشَي  
şey deو  Veُتُأِمر  bana emredildiَأكُون َأن  olmamِلِمينسالْم ِمن  

müslümanlardan 
91) Ben ancak, bu şehrin Rabbine -ki O burayı dokunulmaz 
kılmıştır- kulluk etmekle emrolundum. Ve her şey de zaten 
O'na aittir. Ve bana müslümanlardan olmam " emredildi. 

و Ve َأتْلُو َأن okumamآنالْقُر  Kur'an'ıنفَم  Artık kimىتَداه  
doğru yola gelirseافَِإنَّم  yalnızهتَِدي ي gelmiş olurِلنَفِْسِه  kendisi 

içinنمو  kim deَّلض  saparsaفَقُْل  de kiاِإنَّم  sadeceَأنَا  Ben ِمن 
نِذِرينالْم uyarıcılardanım 

92) "Ve Kur'an'ı okumam. Artık kim doğru yola gelirse, 
yalnız kendisi için gelmiş olur; kim de saparsa ona de ki: 
Ben sadece uyarıcılardanım. 
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 مها ِمنمهودنجانَ وامهنَ ووعِفر ِرىنِض وِفى اْالَر ملَه كِّنمنو
 ِالَى اُم موسى اَنْ اَرِضِعيِه فَِاذَا  واَوحينا(6)ما كَانوا يحذَرونَ 

 وهآدا رِنى ِانزحالَ تاِفى وخالَ تو مِه فَاَلِْقيِه ِفى الْيلَيِخفِْت ع
 ِلنيسرالْم ِمن اِعلُوهجِك وكُونَ (7)ِالَينَ ِليوعآلُ ِفر قَطَهفَالْت 

عا ِانَّ ِفرنزحا وودع ملَه اِطِئنيوا خا كَانمهودنجانَ وامهنَ وو
 وقَالَِت امراَةُ ِفرعونَ قُرةُ عيٍن ِلى ولَك الَ تقْتلُوه عسى (8)

 واَصبح فُؤاد (9)اَنْ ينفَعنا اَو نتِخذَه ولَدا وهم الَ يشعرونَ 
تى فَاِرغًا ِانْ كَادوسم ا اُملَى قَلِْبها عطْنبالَ اَنْ رِدى ِبِه لَوبلَت 

 ِمِننيؤالْم كُونَ ِمن(10)ِلت نِبِه ع ترصيِه فَبِتِه قُصالُخ قَالَتو 
 وحرمنا علَيِه الْمراِضع ِمن قَبلُ (11)جنٍب وهم الَ يشعرونَ 

هِل بيٍت يكْفُلُونه لَكُم وهم لَه فَقَالَت هلْ اَدلُّكُم علَى اَ
 فَرددناه ِالَى اُمِه كَى تقَر عينها والَ تحزنَ (12)ناِصحونَ 

 (13)وِلتعلَم اَنَّ وعد اِهللا حق ولَِكن اَكْثَرهم الَ يعلَمونَ 
و Veنَامرح  biz müsaade etmedikِهلَيع  onunاِضعرالْم  süt 

analarını kabulüneُلقَب ِمن  daha öncedenْفَقَالَت  Ablası dedi 
لُّكُمْل َأده göstereyim mi? لَىع üstlenecekٍتيِل بَأه  bir aile 
كْفُلُونَهي onun bakımını namınızaلَكُم  Sizeمهو  hem deلَه  ona 

وننَاِصح iyi davranacak 
12) Ve biz daha önceden onun süt analarını kabulüne 
(emmesine) müsaade etmedik. Ablası: Size, onun bakımını 
namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile 
göstereyim mi? dedi. 

نَاهددفَر Biz onu geri verdikِهِإلَى ُأم  anasınaكَي  olsunَت قَر aydın 
  َأنbilsin diye ِلتَعلَمve   وgam çekmesin  ولَا تَحزنgözü عينُها

kuşkusuzدعو  vâdininاللَِّه  Allah'ınٌّقح  gerçek olduğunuلَِكنو  
Fakatَأكْثَر  pek çoğuمه  onlarınونلَمعلَا ي  bilmezler 

13) Biz onu, anasına, gözü aydın olsun, gam çekmesin ve 
kuşkusuz Allah'ın vâdinin gerçek olduğunu bilsin diye geri 
verdik. Fakat onların pek çoğu bilmezler. 
(*)Musa'nın annesinin üzüntüden aklı başından gitmiş, ne olup 
bittiğinden haber alamadığı için dehşete kapılmıştı. Haber almak için 
gösterdiği telâş sebebiyle neredeyse durumu ifşa edecekti, fakat Allah 
gönlünü pekiştirdi, ona sabretme gücü verdi ve sonunda çocuğuna 
kavuşacağı inancında karar kıldı. Musa'nın ablasına, gelişmeleri uzaktan 
takip etmesini söylemişti. O da hemen nehrin kenarında kardeşinin peşine 
düşmüş, Firavun'un adamlarına hissettirmeden, Musa'nın Firavun'un 
sarayına götürülüşünü izlemişti. 
Firavun'un hanımı çocuğa sütannesi aramaya başladı; ancak Allah Teâlâ 
izin vermediği için Mûsâ saraya getirilen kadınlardan hiçbirinin memesini 
emmedi. Bu hususun 12. âyette "Biz önceden onun, başka sütanneleri 
kabul etmesini engellemiştik" şeklinde ifade buyunılması, olayın tesadüfi 
bir gelişme olmayıp ilâhî irade tarafından özel olarak planlandığını 
göstermektedir. Durumu öğrenen ablası emzikli bir kadın olarak 
"annesini" tavsiye etti; teklifi kabul edildi ve Mûsâ emzirilmek üzere 
annesine iade edildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Ve كِّننُم hakim kılmakملَه  onlarıِضِفي الَْأر  o yerdeنُِريو  
istiyordukنوعِفر  Firavunو  ile انامه Hâmân'aو  ve امهنُودج 
ordularınaمِمنْه  onlardanام  şeyiكَانُوا  göstermekونذَرحي  

korktukları 
6) Ve o yerde onları hakim kılmak; Firavun ile Hâmân'a ve 
ordularına, onlardan korktukları şeyi göstermek istiyorduk. 

و Veنَايحَأو  diye vahyettikِإلَى ُأم  anasınaىوسم  Musa'nın َأن 
 zarar geleceğini  ِخفِْتzaman  فَِإذَاOnu emzir َأرِضِعيِه

endişelendiğin ِهلَيع kendisineفََألِْقيِه  onu bırakıverمِفي الْي  
denizeلَا تَخَاِفيو  hiç korkup ِنيزلَا تَحو kaygılanmaِإنَّا  çünkü 

bizوهادر  onu geri vereceğizِكِإلَي  sanaاِعلُوهجو  biri yapacağız 
ِلينسرالْم ِمن peygamberlerden 

7) Ve Musa'nın anasına: Onu emzir, kendisine zarar 
geleceğini endişelendiğin zaman onu denize bırakıver, hiç 
korkup kaygılanma, çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve 
onu peygamberlerden biri yapacağız, diye vahyettik. 

فَالْتَقَطَه Nihayet onu yitik çocuk olarak aldıآُل  ailesiنوعِفر  
Firavunكُونِلي  olacaktıملَه  kendileri içinاودع  bir düşmanو  

ve نًازح bir tasaِإن  Şüphesizنوعِفر  Firavunو  انامه Hâmân 
و ve امهنُودج askerleriكَانُوا  idilerخَاِطِئين  yanlış yolda 

8) Nihayet Firavun’un ailesi onu yitik çocuk olarak aldı. 
kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Şüphesiz 
Firavun, Hâmân ve askerleri yanlış yolda idiler. 
(*)Hâmân, Firavun'un veziri veya saraydaki önemli şahsiyetlerden biri 
olup adı Kur'an'da altı yerde Firavun'la birlikte anılmaktadır. 

و Veْقَالَت  dediَُأةرام  karısıنوعِفر  Firavun'unُةقُر  aydınlığıdır 
 Onu  لَا تَقْتُلُوهsenin için لَكve   وBenim ِلي göz عيٍن

öldürmeyinىسع  belkiنَانفَعي َأن  bize faydası dokunurَأو  ya 
daنَتَِّخ ذَه onu edinirizالَدو  evlât و Veمه  onlarونرشْعلَا ي  

sezemiyorlardı 
9) Ve Firavun'un karısı: Benim ve senin için göz 
aydınlığıdır. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur, 
ya da onu evlât ediniriz, dedi. Ve onlar farkında değillerdi. 

و Veَأ حبص tasası kaldıفَُؤاد  yüreğindeُأم  anasınınىوسم  
Musa'nınفَاِرغًا  yalnızca çocuğununِإن  Eğerْتكَاد  neredeyse 

 biz  َأن ربطْنَاolsaydık  ِبِه لَولَاişi meydana çıkaracaktı لَتُبِدي
pekiştirmemişالَى قَلِْبهع  onun kalbiniِلتَكُون  olması için ِمن 

ْؤِمِنينالْم inananlardan 
10) Ve Musa'nın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun 
tasası kaldı. Eğer biz, inananlardan olması için onun 
kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana 
çıkaracaktı. 

و Veْقَالَت  dediِلُأخِْتِه  ablasınaيِهقُص  izini takip etْترصفَب  
gözetledi ِبِه Onunنٍُبج نع  uzaktan kardeşiniمهو  Onlar لَا 

ونرشْعي farkına varmadan 
11) Ve (annesi Musa'nın) ablasına: Onun izini takip et, 
dedi. Onlar farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. 
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  نَفِْسيzulmettim  ظَلَمتDoğrusuُ  ِإنِّيRabbim  ربdedi قَاَل
kendimeفَاغِْفر  bağışlaِلي  Beniفَغَفَر  bağışladıَل ه O’da onuِإنَّه  

Çünkü ancakوه  O'durالْغَفُور  çok bağışlayıcıِحيمالر  çok 
esirgeyici olan 

16) Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla 
dedi, O’da onu bağışladı. Çünkü, çok bağışlayıcı, çok 
esirgeyici olan ancak O'dur. 

  علَيnimetlere  َأنْعمتlütfettiğinَ  ِبماRabbim  ربdedi قَاَل
Banaَأكُون فَلَن  artık asla çıkmayacağımاظَِهير  arkaِرِمينجِللْم  

suçlulara 
17) Rabbim! Bana lütfettiğin nimetlere, artık suçlulara asla 
arka çıkmayacağım, dedi. 

حبفََأص sabahladıَِدينِة ِفي الْم Şehirdeخَاِئفًا  korku içindeقَّبتَري  
gözetleyerekفَِإذَا  Bir deهرتَنصالَِّذي اس  ne görsünِسِبالَْأم  dün 

ِرخُهتَصسي kendisinden yardım isteyen yine ondan imdat 
istiyorقَاَل  dedi kiلَه  onaىوسم  Musaِإنَّك  Doğrusu senلَغَِوي  

bir azgınsınِبينم  besbelli 
18) Şehirde korku içinde, gözetleyerek sabahladı. Bir de ne 
görsün, dün kendisinden yardım isteyen, yine ondan imdat 
istiyor. Musa ona dedi ki: Doğrusu sen, besbelli bir 
azgınsın. 

 ِبالَِّذي yakalamak يبِطشَ َأنisteyince   َأن َأرادNe zaman ki فَلَما
وه kimseyiودع  düşmanı olanاملَه  ikisinin deقَاَل  dedi kiاي  

Ey ىوسم Musaَأتُِريد  istiyorsun?تَقْتُلَِني َأن  bana da mı kıymak 
 ِإنDün   ِبالَْأمِسbir cana  نَفْساDemek kıydığın  قَتَلْتgibiَ كَما
تُِريد arzuluyorsun senِإلَّا  illeتَكُون َأن  olmayıااربج  yaman bir 

zorbaِضِفي الَْأر  bu yerdeا تُِريدمو  istemiyor daتَكُون َأن  
olmakِلِحينصالْم ِمن  düzelticilerden 

19) Ne zaman ki, ikisinin de düşmanı olan kimseyi 
yakalamak isteyince, dedi ki: Ey Musa! Dün bir cana 
kıydığın gibi, bana da mı kıymak istiyorsun? Demek, 
düzelticilerden olmak istemiyor da, bu yerde ille yaman bir 
zorba olmayı arzuluyorsun sen! 

و Ve اءج geldiٌلجر  bir adamىَأقْص ِمن  öbür ucundanِدينَِةالْم  
şehrinىعسي  koşarakقَاَل  dediاي  Ey ىوسم Musaِإن  Kuşkusuz 
 hakkında  ِبكmüzakere ediyorlar  يْأتَِمرونileri gelenler الْملََأ

قْتُلُوكِلي seni öldürmek içinجفَاخْر  Derhal çıkِإنِّي  İnan ki ben 
لَك seninالنَّاِصِحين ِمن  iyiliğini isteyenlerdenim 

20) Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi: Ey 
Musa! Kuşkusuz ileri gelenler seni öldürmek için hakkında 
müzakere ediyorlar. Derhal çık. İnan ki ben senin iyiliğini 
isteyenlerdenim, dedi. 

جفَخَر çıktıاِمنْه  oradanخَاِئفًا  Korka korkaقَّبتَري  gözetleyerek 
 güruhundan  ِمن الْقَوِمBeni kurtar  نَجِنيRabbim  ربdedi قَاَل

الظَّاِلِمين zalimler 
21) Korka korka, gözetleyerek oradan çıktı. "Rabbim! Beni 
zalimler güruhundan kurtar" dedi. 
(*)Geçen âyetler, Musa Peygamber (a.s)'ın kâfirleri Hakk'a davet için 
olgunluk çağına girmesinin; ilim ve hikmetle donatılmasının lüzumu 
üzerinde duruldu. Sonra da cereyan eden olaylar sebebiyle Mısır'ı 
terketmesi konu edilerek aydınlatıcı bilgiler verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولَما بلَغَ اَشده واستوى اَتيناه حكْما وِعلْما وكَذَِلك نجِزى 
 ِسِننيحا (14)الْمِلهاَه لَى ِحِني غَفْلٍَة ِمنةَ عِدينلَ الْمخدو 

فَوجد ِفيها رجلَيِن يقْتِتالَِن هذَا ِمن ِشيعِتِه وهذَا ِمن عدوِه 
ستغاثَه الَِّذى ِمن ِشيعِتِه علَى الَِّذى ِمن عدوِه فَوكَزه موسى فَا

 ِبنيِضلٌّ مم ودع هطَاِن ِانيِل الشمع ذَا ِمنِه قَالَ هلَيى عفَقَض
(15) وه هِان لَه فَرِلى فَغفِْسى فَاغِْفرن تى ظَلَمِان بقَالَ ر 
 قَالَ رب ِبما اَنعمت علَى فَلَن اَكُونَ (16)ور الرِحيم الْغفُ

 ِرِمنيجا ِللْمفَِاذَا (17)ظَِهري قَّبرتاِئفًا يِة خِدينِفى الْم حبفَاَص 
 ِوىلَغ كى ِانوسم قَالَ لَه هِرخصتسِس يِباْالَم هرصنتالَِّذى اس

 ِبنيا قاَلَ (18)مملَه ودع وِبالَِّذى ه ِطشباَنْ ي ادا اَنْ اَرفَلَم 
ياموسى اَتِريد اَنْ تقْتلَِنى كَما قَتلْت نفْسا ِباْالَمِس ِانْ تِريد ِاالَّ 
 ِلِحنيصالْم كُونَ ِمناَنْ ت ِريدا تمِض وا ِفى اْالَراربكُونَ جاَنْ ت

(19)ى ِانَّ  ووسامى قَالَ يعسِة يِدينى الْماَقْص لٌ ِمنجآَء رج
 اِصِحنيالن ِمن ى لَكِان جرفَاخ لُوكقْتِلي ونَ ِبكِمرأْتَأل يالْم

 فَخرج ِمنها خاِئفًا يترقَّب قَالَ رب نجِنى ِمن الْقَوِم (20)
 (21)الظَّاِلِمني 

و Veالَم  vakitَلَغب  olgunlaştığıهَأشُد  o çağına eripىتَواسو  
yiğitlikنَاهآتَي  biz ona verdikاكْمح  hikmetو  ve اِعلْم ilimو  Ve 
كَذَِلك işte böyleceِزينَج  biz mükâfatlandırırızِسِنينحالْم  güzel 

davrananları 
14) Ve o yiğitlik çağına erip olgunlaştığı vakit, biz ona 
hikmet ve ilim verdik. Ve işte güzel davrananları biz 
böylece mükâfatlandırırız. 

و Veخََلد  girdiَِدينَةالْم  şehreلَى ِحيِنع  bir sıradaغَفْلٍَة  habersiz 
olduğuاِلهَأه ِمن  ahalisininدجفَو  bulduاِفيه  Oradaِن رلَيج iki 
adamıقْتَِتلَاِني  birbiriyle dövüşürذَاه  biriِتِهِشيع ِمن  kendi 

tarafındanذَاهو  diğeriِهودع ِمن  düşman tarafından olan 
تَغَاثَهفَاس ondan yardım dilediِتِهِشيع الَِّذي ِمن  Kendi tarafından 

olanıلَىع  karşıع ِه الَِّذي ِمنود düşmana هكَزفَو ölümüne sebep 
olduىوسم  Musa daىفَقَض  bir yumruk vurupِهلَيع  ötekine 
 O gerçekten  ِإنَّهşeytan  الشَّيطَاِنişidir  ِمن عمِلBu  هذَاdedi قَاَل
ودع bir düşmanٌِّضلم  saptırıcıِبينم  apaçık 

15) Ve ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. 
Orada, biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan 
iki adamı birbiriyle dövüşür buldu. Kendi tarafından olanı, 
düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa da ötekine bir 
yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Bu şeytan işidir. O, 
gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman, dedi. 
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قَالَ ع نيدِتلْقَآَء م هجوا تلَمآَء ووِنى سِديهى اَنْ يبى رس
 ولَما ورد مآَء مدين وجد علَيِه اُمةً ِمن الناِس (22)السِبيِل 

يسقُونَ ووجد ِمن دوِنِهم امراَتيِن تذُوداِن قَالَ ما خطْبكُما 
اَباُء وعالر ِدرصى يتِقى حسا الَ نقَالَت كَِبري خيا ش(23)ون 

 ِالَى لْتزا اَنى ِلمِان بلَّى ِالَى الظِّلِّ فَقَالَ روت ا ثُممقَى لَهفَس
 ٍر فَِقرييخ آٍء (24)ِمنيِتحلَى اسِشى عما تماهدِاح هآَء تفَج 

تقَيا سم راَج كِزيجِلي وكعدِانَّ اَِبى ي قَالَت آَء ها جا فَلَملَن 
 ِم الظَّاِلِمنيالْقَو ِمن توجن فخقَالَ الَ ت صِه الْقَصلَيع قَصو

(25) ترأْجتِن اسم ريِانَّ خ هأِْجرتِت اسآاَبا يميهدِاح قَالَت 
 اْالَِمني ِا(26)الْقَِوى كِكحاَنْ اُن ى اُِريدقَالَ ِان  ىتنى ابدح

 ا فَِمنرشع تممٍج فَِانْ اَتةَ ِحجاِنيِنى ثَمرأْجلَى اَنْ تِن عياته
 آَء اُهللا ِمنِنى ِانْ شِجدتس كلَيع قاَنْ اَش ا اُِريدمو ِدكِعن

 اِلِحنيِن قَ(27)الصلَيا اْالَجماَي كنيبِنى ويب قَالَ ذَِلك  تيض
 (28)فَالَ عدوانَ علَى واُهللا علَى ما نقُولُ وِكيلٌ 

 sana nikâhlamak  َأن ُأنِكحكistiyorum  ُأِريدBana  ِإنِّيdedi ki قَاَل
  َأن تَْأجرِنيkarşılık  علَىşu iki  هاتَيِنkızımdan  ابنَتَيbirini ِإحدى

çalışmanaَةاِنيثَم  sekizٍجِحج  yılفَِإن  Eğerَتمَأتْم  tamamlarsan 
 vermek ما ُأِريدve   وartık o kendinden ِعنِْدك  فَِمنon yıla عشْرا

istememََّأشُق َأن  ağırlıkكلَيع  sanaِنيتَِجدس  beni bulacaksın ِإن 
اللَّه شَاء İnşallahاِلِحينالص ِمن  iyi kimselerden 

27) (Şuayb) dedi ki: Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki 
kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla 
tamamlarsan artık o kendinden; ve sana ağırlık vermek 
istemem. İnşallah beni iyi kimselerden bulacaksın. 

  َأيماseninle  وبينَكbenim aramdadır  بيِنيBu  ذَِلكdedi ki قَاَل
Bu hangisiniِنلَيالَْأج  iki süredenُتيقَض  doldurursam 

doldurayımفَلَا  yokانودع  husumetلَيع  demek ki bana karşı 
و Veاللَّه  Allahلَىع  karşıا نَقُوُلم  söylediklerimizeِكيٌلو  

vekîldir 
28) (Musa) dedi ki: Bu seninle benim aramdadır. Bu iki 
süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana 
karşı husumet yok. Ve söylediklerimize karşı Allah vekîldir. 
(*)Kızlar babalarına gidip Musa'nın kendilerine yaptığı iyiliği anlatınca 
babalan da bu iyiliğin karşılığını ödemek için kızlarından birini gönderip 
Musa'yı evine davet etmiş; Mûsâ başından geçenleri ve Mısır'dan kaçış 
sebebini anlatınca o zat da artık korkmamasını, zira Firavun'un 
zulmünden kurtulup emin bir beldedeye gelmiş olduğunu ifade etmiş ve 
kızlardan birinin teklifi üzerine âyette belirtildiği şekilde bir hizmet 
sözleşmesi yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veالَم  vakitهجتَو  yöneldiği ِتلْقَاء doğru نيدم Medyen'eقَاَل  
dediىسع  Umarımيبر  Rabbimِنيِديهي َأن  beni doğruاءوس  
iletirِبيِلالس  yola 

22) Ve Medyen'e doğru yöneldiği vakit: Umarım, Rabbim 
beni doğru yola iletir, dedi. 

و Veدرا ولَم  varıncaاءم  suyunaنيدم  Medyenدجو  buldu 
  ووجدsulayan  يسقُونinsan  ِمن النَّاِسbir çok  ُأمةoradaً علَيِه

gördüوِنِهمد ِمن  Onların gerisinde deِن اأتَيرم iki kadınاِنتَذُود  
engelleyenقَاَل  dediام  nedir?اكُمخَطْب  Derdinizقَالَتَا  Şöyle 

cevap verdilerِقيلَا نَس  biz sulamayız تَّىح takiِدرصي  sulayıp 
çekilmedenاءعالر  Çobanlarو  veونَاَأب  babamız daٌخشَي  

yaşlıdırكَِبير  çok 
23) Ve Medyen suyuna varınca, orada sulayan bir çok insan 
buldu. Onların gerisinde de, engelleyen iki kadın gördü. 
Derdiniz nedir? dedi. Şöyle cevap verdiler: Çobanlar taki 
sulayıp çekilmeden biz sulamayız; ve babamız da çok 
yaşlıdır. 

 ِإلَى çekildi  تَولَّىSonra  ثُمOnların yerine لَهما sulayıverdi فَسقَى
  ِلماDoğrusu bana  ِإنِّيRabbim  ربdedi  فَقَاَلgölgeye الظِّلِّ
herَلْتَأنز  indireceğinِإلَي  banaٍرخَي ِمن  hayraفَِقير  muhtacım 

24) Onların yerine sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi: 
Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım, 
dedi. 
(*)Medyen, Akabe körfezinin kuzeyindeki Maan yakınlarında ve Mısır'a 
yaya yürüyüşü ile sekiz günlük mesafede bulunan eski bir şehirdir.  
Buranın halkı Arap asıllı olduğu için Hz. Musa'nın soyundan olan 
İbrânîler'e hem ırk hem de dil bakımından yakındılar, dolayısıyla ona 
yardım etmiş olmaları tarihen mümkündür. 

تْهاءفَج ona geldiاماهدِإح  O iki kadından biriِشيتَم  yürüyerek 
 babam  َأِبيKuşkusuz  ِإنdedi  قَالَتutana utanaْ علَى اسِتحياٍء

وكعدي seni çağırıyorكِزيجِلي  ödemek içinرَأج  karşılığını ام 
  وقَصgelip  جاءهTaki  فَلَماbizim yerimize  لَنَاsulamanın سقَيتَ

anlatıncaِهلَيع  onaصالْقَص  başından geçeniقَاَل  dediْلَا تَخَف  
Korkmaَتونَج  kurtuldunا ِم ِمنلْقَو kavimdenالظَّاِلِمين  zalim 

25) O iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi: 
“Kuşkusuz babam, bizim yerimize sulamanın karşılığını 
ödemek için seni çağırıyor.” Dedi. Taki, ona gelip 
başından geçeni anlatınca: Korkma, zalim kavimden 
kurtuldun, dedi. 

  استَْأِجرهBabacığım  ياَأبِتiki kızından biri  ِإحداهماdedi قَالَتْ
Onu ücretle tutِإن  Çünküرخَي  en iyiنم  kimseَترتَْأجاس  

ücretle istihdam edeceğinالْقَِوي  güçlü olandırالَْأِمين  
güvenilir 

26) (Şuayb'ın) iki kızından biri: Babacığım! Onu ücretle 
tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, güçlü, 
güvenilir olandır, dedi. 
(*)Müfessirlerin çoğu ise, A'raf Sûresi 85, Hud Sûresi, 84 ve Ankebût 
Sûresi 36. âyetlere dayanarak o yaşlı babanın Şuayb Peygamber olduğunu 
söylemişlerdir. Zira sözü edilen üç âyette “Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı 
peygamber olarak gönderdik” denilmektedir. 
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لُكاس koyكدي  Eliniِبكيِفي ج  koynunaجتَخْر  çıkacaktırاءضيب  
bembeyazوٍءِر سغَي ِمن  kusursuz مماضو çekكِإلَي  kendine 

كنَاحج kollarınıِبهالر ِمن  Korkusuzcaفَذَاِنك  İşte bu ikisi 
 karşı  ِإلَىRabbin tarafından  ِمن ربكiki kesin delildir برهانَاِن
نوعِفر Firavunو  ve لَِئِهم onun adamlarınaمِإنَّه  Çünkü onlar 
 yoldan çıkan  فَاِسِقينbir kavim  قَوماolmuşlardır كَانُوا

32) "Elini koynuna koy; kusursuz, bembeyaz çıkacaktır. 
Korkusuzca kollarını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun ve 
onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. 
Çünkü onlar, yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır." 

  ِمنْهمöldürmüştüm  قَتَلْتBenُ  ِإنِّيRabbim  ربdedi ki قَاَل
onlardanانَفْس  biriniُفََأخَاف  korkuyorumقْتُلُوِنيي َأن  beni 

öldürmelerinden 
33) (Musa) dedi ki: Rabbim! Ben onlardan birini 
öldürmüştüm, beni öldürmelerinden korkuyorum. 

و Ve َأِخي kardeşimوناره  Harun'unوه  onunحَأفْص  
düzgündürِمنِّي  benimkindenانًاِلس  diliِسلْهفََأر  Onu da gönder 

 beni  يصدقُِنيbir yardımcı olarak ِردءا benimle birlikte مِعي
doğrulayanِإنِّي  Zira banaَُأخَاف  endişe ediyorumوِنيكَذِّبي َأن  

yalancılık ithamında bulunmalarından 
34) Ve kardeşim Harun, onun dili benimkinden daha 
düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak 
benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında 
bulunmalarından endişe ediyorum. 

 Seni  ِبَأِخيكvereceğiz  عضدكdestek  سنَشُدAllah buyurdu قَاَل
kardeşinleو  ve ُلعنَج vereceğiz kiالَكُم  size öyleلْطَانًاس  bir 

kudretِصلُونفَلَا ي  erişemeyeceklerاكُمِإلَي  onlar sizeاِتنَاِبآي  
âyetlerimiz sayesindeاَأنْتُم  Sizو  ve نم sizeاكُمعاتَّب  tâbi olanlar 

ونالْغَاِلب üstün geleceksiniz 
35) Allah buyurdu: Seni kardeşinle destek vereceğiz ve size 
öyle bir kudret vereceğiz ki, âyetlerimiz sayesinde onlar size 
erişemeyecekler. Siz ve size tâbi olanlar üstün geleceksiniz. 
(*)Yukarıdaki âyetlerle, Musa Peygamber'in Medyen'den çıkışı ve yolda 
kendisine tecelli eden ilâhî vahiy konu edildi. Sonra da Fir'avn ve kavmini 
Hakk'a davet ile emrolunduğu, bunun için hem kendisine iki mu'cize 
verildiği, hem de yardımcı olarak Harun Peygamber'in görevlendirildiği 
belirtildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فَلَما قَضى موسى اْالَجلَ وسار ِباَهِلِه آنس ِمن جاِنِب الطُّوِر 
نارا لَعلِّى اَِتيكُم ِمنها ِبخبٍر  قَالَ الَهِلِه امكُثُوا ِانى اَنست  نارا

 فَلَمآ اَتيها نوِدى (29)اَو جذْوٍة ِمن الناِر لَعلَّكُم تصطَلُونَ 
 اَنْ  ِمن شاِطىِء الْواِد اْالَيمِن ِفى الْبقْعِة الْمباركَِة ِمن الشجرِة

 واَنْ اَلِْق عصاك فَلَما (30)لَِمني ياموسى ِانى اَنا اُهللا رب الْعا
راَها تهتز كَاَنها جآنٌّ ولَّى مدِبرا ولَم يعقِّب ياموسى اَقِْبلْ والَ 

 اْالَِمِنني ِمن كِان فخ(31)ت جرخت ِبكيِفى ج كدي لُكاُس 
يك جناحك ِمن الرهِب فَذَاِنك بيضاَء ِمن غَيِر سوٍء واضمم ِالَ

 ا فَاِسِقنيموا قَوكَان مهالَِئِه ِانمنَ ووعِالَى ِفر كبر اِن ِمنانهرب
 قَالَ رب ِانى قَتلْت ِمنهم نفْسا فَاَخاف اَنْ يقْتلُوِن (32)
(33)ى ِلسِمن حاَفْص وونُ هراَِخى هء اً  وِرد ِعىم ِسلْها فَاَران

 قَالَ سنشد عضدك (34)يصدقُِنى ِانى اَخاف اَنْ يكَذِّبوِن 
ِباَِخيك ونجعلُ لَكُما سلْطَانا فَالَ يِصلُونَ ِالَيكُما ِباَياِتنا اَنتما 

 (35)ومِن اتبعكُما الْغاِلبونَ 
  وسارsüreyi  الَْأجَلMusa  موسىdoldurup  قَضىSonunda فَلَما

yola çıkıncaِلِهِبَأه  ailesiyleآنَس  gördüاِنِبج ِمن  tarafından 
 Siz  امكُثُواAilesine  ِلَأهِلِهdedi  قَاَلbir ateş  نَاراTûr الطُّوِر

bekleyinِإنِّي  benُتآنَس  gördümانَار  bir ateşِّلي لَع belkiآِتيكُم  
size getiririmاِمنْه  oradanٍرِبخَب  bir haberَأو  yahutٍةذْوج  

parçasıالنَّاِر ِمن  bir ateşلَّكُملَع  belkiطَلُونتَص  ısınmanız için 
29) Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, 
Tûr (dağı) tarafından bir ateş gördü. Ailesine: Siz bekleyin; 
ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut 
belki ısınmanız için bir ateş parçası getiririm, dedi. 

 kendisine şöyle seslenildi  نُوِديOraya geldiği  َأتَاهاvakit فَلَما
 yerdeki  ِفي الْبقْعِةsağ مِن الَْأيvâdinin  الْواِديkıyısından ِمن شَاِطِئ
 موسى Ey  َأن ياağaç tarafından ِمن الشَّجرِة o mübarek الْمباركَِة
Musaِإنِّي  Bil kiَأنَا  benاللَّه  Allah'ımبر  Rabbi olanالَِمينالْع  

bütün âlemlerin 
30) Oraya geldiği vakit, o mübarek yerdeki vâdinin sağ 
kıyısından, ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi: Ey 
Musa! Bil ki ben, bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'ım. 

و Ve َألِْق َأن atاكصع  Asânıافَلَم  Öyle kiاآهر  görünceتَزتَه  
deprenirاكََأنَّه  gibiانج  yılanلَّىو  dönüpاِبردم  arkasına لَمو 

قِّبعي bakmadan kaçtıاي  Ey ىوسم Musaَأقِْبْل  Beri gelْلَا تَخَفو  
korkmaِإنَّك  Çünkü senالْآِمِنين ِمن  emniyette olanlardansın 

31) Ve "Asânı at". Öyle ki, yılan gibi deprenir görünce, 
dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa! Beri gel, 
korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın."  
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فَلَما جآَء هم موسى ِباَياِتنا بيناٍت قَالُوا ما هذَا ِاالَّ ِسحر مفْترى 
 ِلنيا اْالَواِئنذَا ِفى اَبا ِبهنِمعا سمى (36)وبى روسقَالَ مو 
ِدِه وِعن ى ِمندآَء ِبالْهج نِبم لَماَع هاِر ِانةُ الداِقبع كُونُ لَهت نم

 وقَالَ ِفرعونُ يآاَيها الْمُأل ما عِلمت (37)الَ يفِْلح الظَّاِلمونَ 
لَكُم ِمن ِالٍَه غَيِرى فَاَوِقد ِلى ياهامانُ علَى الطِِّني فَاجعل ِلى 

سى وِانى الَظُنه ِمن الْكَاِذِبني صرحا لَعلِّى اَطَِّلع ِالَى ِالَِه مو
 واستكْبر هو وجنوده ِفى اْالَرِض ِبغيِر الْحق وظَنوا (38)

 فَاَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم ِفى (39)اَنهم ِالَينا الَ يرجعونَ 
 وجعلْناهم اَِئمةً (40)ِلِمني الْيم فَانظُر كَيف كَانَ عاِقبةُ الظَّا

 واَتبعناهم ِفى (41)يدعونَ ِالَى الناِر ويوم الِْقيمِة الَ ينصرونَ 
 وِحنيقْبالْم ِمن مِة همالِْقي مويةً ونا لَعينِذِه الد(42)ه لَقَدو 

ما اَهلَكْنا الْقُرونَ اْالُولَى بصاِئر اَتينا موسى الِْكتاب ِمن بعِد 
 (43)ِللناِس وهدى ورحمةً لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

و Veمنَاهعَأتْب  onların arkalarına taktıkِذِهِفي ه  buانْيالد  
dünyadaًنَةلَع  lânet و Ve موي gününde deِةامالِْقي  kıyametمه  

onlarوِحينقْبالْم ِمن  kötülenmişler arasındadır 
42) Ve bu dünyada onların arkalarına lânet taktık. Ve onlar, 
kıyamet gününde de kötülenmişler arasındadır. 

لَقَدو Andolsunنَاآتَي  biz vermişizdirىوسم  Musa'yaالِْكتَاب  
Kitab'ıِدعب ِمن  sonraلَكْنَا ما َأه yok ettiktenونالْقُر  nesilleri 
  وهدىinsanlar için  ِللنَّاِسapaçık deliller  بصاِئرilk الُْأولَى

hidayet rehberiو  ve ًةمحر rahmet olarakملَّهلَع  alsınlar diye 
ونتَذَكَّري düşünüp öğüt 

43) Andolsun biz, ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya, -
düşünüp öğüt alsınlar diye- insanlar için apaçık deliller, 
hidayet rehberi ve rahmet olarak Kitab'ı vermişizdir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Musa Peygamberle Fir'avn arasında geçen 
tartışmanın ibretli safhaları anlatıldı. Böylece Mekkeli müşrikler uyarılarak 
tarihin tekerrür edeceğine işarette bulunuldu. Sonra da Tevrat'ın üç vasfı 
üzerinde durularak Yahudilerin iyice düşünüp insafa gelmeleri istendi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ِبآياِتنَاMusa  موسىonlara getirdiği  جاءهمvakit فَلَما
âyetlerimiziنَاٍتيب  apaçıkقَالُوا  dedilerام  olsa olsaذَاه  Buِإلَّا  

ancakرِسح  bir sihirdirىفْتَرم  uydurulmuşو  Veنَاِمعا سم  biz 
işitmemiştikذَاِبه  böylesiniاِئنَاِفي آب  atalarımızdanِلينالَْأو  

önceki 
36) Musa onlara apaçık âyetlerimizi getirdiği vakit: Bu, olsa 
olsa ancak uydurulmuş bir sihirdir. Ve biz önceki 
atalarımızdan böylesini işitmemiştik, dediler. 

و Veقَاَل  şöyle dediىوسم  Musaيبر  Rabbimلَمَأع  en iyi 
bilendirنِبم  kiminاءج  getirdiğiniىدِبالْه  hidayetِعنِْدِه ِمن  

kendi katındanو  ve نم kimeتَكُون  olacağınıلَه  nasipُةاِقبع  
âkıbetinاِرالد  hayırlıِإنَّه  Muhakkak kiلَا  olmazlarفِْلحي  iflâh 
ونالظَّاِلم zalimler 

37) Ve Musa şöyle dedi: Rabbim, kendi katından kimin 
hidayet getirdiğini ve hayırlı âkıbetin kime nasip olacağını 
en iyi bilendir. Muhakkak ki, zalimler iflâh olmazlar. 

و Veقَاَل  dediنوعِفر  Firavunاهاَأيي  Eyلَُأالْم  ileri gelenler ام 
 benden  غَيِريbir ilâh  ِمن ِإلٍَهSizin için  لَكُمbilmiyorum عِلمتُ

başkaِقدفََأو  ateş yakِلي  Haydi benim içinاي  Ey انامه Hâmân 
 bir kule  صرحاbana ِلي yap  فَاجعلçamur  الطِّيِنüzerine علَى
 ve  وMusa'nın  موسىilahına  ِإلَى ِإلَِهçıkayım  َأطَِّلعbelki لَعلِّي
 yalan  ِمن الْكَاِذِبينama sanıyorum لََأظُنُّهben ِإنِّي

söyleyenlerdendir 
38) Ve Firavun: Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka 
bir ilâh bilmiyorum. Ey Hâmân! Haydi benim için çamur 
üzerine ateş yak, bana bir kule yap belki Musa'nın ilahına 
çıkayım; ve ben sanıyorum (Musa) yalan söyleyenlerdendir, 
dedi. 

و ve رتَكْباس büyüklük tasladılarوه  Oهنُودجو  askerleri ِفي 
 sandılar ظَنُّوا ve  وhaksız  الْحقyereِّ  ِبغَيِرyeryüzünde الَْأرِض
مَأنَّه gerçekten onlarنَاِإلَي  bizeونعجرلَا ي  

döndürülmeyeceklerini 
39) O ve askerleri, yeryüzünde haksız yere büyüklük 
tasladılar ve gerçekten onlar bize döndürülmeyeceklerini 
sandılar. 

فََأخَذْنَاه Biz de onu yakalayıpو  ve هنُودج askerleriniمذْنَاهفَنَب  
atıverdikمِفي الْي  denizeفَانظُر  Bak işteَفكَي  niceكَان  oldu 

 zalimlerin  الظَّاِلِمينsonu عاِقبةُ
40) Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize atıverdik. 
Bak işte, zalimlerin sonu nice oldu. 

و Veلْنَاعج  kıldıkمه  onlarıًةَأِئم  öncülerونعدي  çağıran ِإلَى 
 yardım  لَا ينصرونkıyamet  الِْقيامِةgünü يومVe   وateşe النَّاِر

görmeyeceklerdir 
41) Ve onları, ateşe çağıran öncüler kıldık. Ve kıyamet günü 
yardım görmeyeceklerdir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Musa Peygamberle Fir'avn arasında geçen 
tartışmanın ibretli safhaları anlatıldı. Böylece Mekkeli müşrikler uyarılarak 
tarihin tekerrür edeceğine işarette bulunuldu. Sonra da Tevrat'ın üç vasfı 
üzerinde durularak Yahudilerin iyice düşünüp insafa gelmeleri istendi. 
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و Veلَالَو  şayet diyecek olmasalardıمهتُِصيب َأن  başlarına bir 
musibetٌةِصيبم  geldiğindeاِبم  dolayıْتمقَد  yaptıklarından 

ِديِهمَأي kendi elleriyleقُولُوافَي diyecekنَابر  Rabbimizلَالَو  Ne 
olurdu َلْتسَأر gönderseydin deنَاِإلَي  bizeولًاسر  bir peygamber 

فَنَتَِّبع uysakاِتكآي  âyetlerineو  ve نَكُون olsaydıkْؤِمِنينالْم ِمن  
müminlerden 

47) Ve bizzat kendi elleriyle yaptıklarından dolayı şayet 
başlarına bir musibet geldiğinde: Rabbimiz! Ne olurdu bize 
bir peygamber gönderseydin de, âyetlerine uysak ve 
müminlerden olsaydık! diyecek olmasalardı.  

  ِمن ِعنِْدنَاhak  الْحقonlaraُّ  همgelince  جاءVakta ki فَلَما
tarafımızdanقَالُوا  dedilerلَالَو  değil miydi?ُأوِتي  ona da 

verilmeliِمثَْل  gibiا ُأوِتيم  verilenىوسم  Musa'yaواكْفُري لَمَأو  
inkâr etmemişler miydi?اِبم  deُأوِتي  verileniىوسم  Musa'ya 

  تَظَاهراiki sihir  ِسحراِنdemişler  قَالُواDaha önce ِمن قَبُل
Birbirini destekleyenو  ve قَالُوا şunu söylemişlerdiِإنَّا  

Doğrusu bizٍِّبكُل  hiçbirineونكَاِفر  inanmıyoruz 
48) Vakta ki, onlara tarafımızdan hak gelince: "Musa'ya 
verilen gibi ona da verilmeli değil miydi?" dediler. Daha 
önce Musa'ya verileni de inkâr etmemişler miydi? "Birbirini 
destekleyen iki sihir" demişler ve şunu söylemişlerdi: 
Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. 

  اللَِّهkatında  ِمن ِعنِْدbir kitap  ِبِكتَاٍبgetirin de  فَْأتُواDe ki قُْل
Allahوه  onaىدَأه  daha doğruامِمنْه  bu ikisindenهَأتَِّبع  

uyayımِإن  Eğerكُنتُم  isenizاِدِقينص  doğru sözlüler 
49) De ki: Eğer doğru sözlüler iseniz, Allah katında bu 
ikisinden daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım! 

فَِإن Eğerواتَِجيبسي لَم  cevap veremezlerseلَك  sanaلَمفَاع  bil ki 
 onlar sırf  َأهواءهمuymaktadırlar  يتَِّبعونkesinlikle َأنَّما

heveslerineنمو  kimُّلَأض  daha sapıkنِمم  olabilirعاتَّب  
uyandanاهوه  kendi hevesineِرِبغَي  olmaksızınىده  bir yol 
göstericiاللَِّه ِمن  Allah'tanِإن  Elbetteاللَّه  Allahِديهلَا ي  doğru 

yola iletmezمالْقَو  kavmiالظَّاِلِمين  zalim 
50) Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki kesinlikle onlar, 
sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici 
olmaksızın, kendi hevesine uyandan daha sapık kim 
olabilir! Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. 
Kur'ân'da özet mahiyetinde verilen bilgileri daha çok altı maddede 
toplamak mümkündür. Şöyle ki: 
1- Tarihe ışık tutmak, geçen olayların ibret ve öğüt alınacak safhaları 
üzerindeki esrar perdesini kaldırmak, 
2- Yıkılıp yok olan milletlerin yıkılış sebeplerine parmak basıp geçmişle 
gelecek arasında köprü oluşturmak, 
3-İnkâr, zulüm ve azgınlığın birçok milletlerin haritadan silinmesine sebep 
olduğunu göstermek, 
4-Yıkılıp yok olan kavim ve milletlerin kalıntıları üzerinde araştırma ve 
inceleme yaparken çanak ve çömlekle meşgul olmaktan ziyade, onların 
neden yıkılıp silindiklerinin sebeplerini tesbite çalışmak, 
5-Her türlü uydurma veya abartılmış ya da tahrif edilmiş rivayetleri 
reddedip tarih felsefesi perspektifiyle olayların içyüzünü, önemli 
bölümlerini, can alıcı noktalarını tesbit edip ortaya koymak, 
6-Bir tarihçi ve araştırıcı olmayan, fakat Allah'tan alıp öylece konuşan ve 
haber veren Hz. Muhammed (a.s.)'in  bu en doğru tarihî bilgileri kendi 
kafasından veya bir tarihçiden, bir vakanüvisten değil, âlemlerin 
Rabbından öylece alıp açıkladığını kanıtlamak. 
 
 
 
 
 
 
 

ِبىراِنِب الْغِبج تا كُنما  ومو رى اْالَموسا ِالَى منيِاذْ قَض 
 اِهِدينالش ِمن ت(44)كُن ِهملَيلَ عطَاوا فَتونا قُرأْنشآ اَنلَِكنو 

يدِل ما ِفى اَهثَاِوي تا كُنمو رما الْعلَِكنا واِتناَي ِهملَيلُوا عتت ن
 ِسِلنيرا م(45)كُن لَِكنا ونياداِنِب الطُّوِر ِاذْ نِبج تا كُنمو 

 ملَّهلَع ِلكقَب ِذيٍر ِمنن ِمن ميها اَتا ممقَو ِذرنِلت كبر ةً ِمنمحر
ِصيبهم مِصيبةٌ ِبما قَدمت اَيِديِهم  ولَوالَ اَنْ ت(46)يتذَكَّرونَ 

 كُونَ ِمننو اِتكاَي ِبعتوالً فَنسا رنِالَي لْتسالَ اَرا لَونبقُولُوا رفَي
 ِمِننيؤ(47)الْم الَ اُوِتىا قَالُوا لَوِدنِعن ِمن قالْح مآَء ها جفَلَم 

وسم ا اُوِتىلُ ِمثْلَ مقَب ى ِمنوسم ا اُوِتىوا ِبمكْفُري لَمى اَو
 قُلْ فَأْتوا (48)قَالُوا ِسحراِن تظَاهرا وقَالُوا ِانا ِبكُلٍّ كَاِفرونَ 

 اِدِقنيص متِانْ كُن هِبعا اَتمهى ِمنداَه وِد اِهللا هِعن اٍب ِمنِبِكت
(49)ِجيبتسي فَِانْ لَم  مآَء هوونَ اَهِبعتا يماَن لَمفَاع وا لَك

ومن اَضلُّ ِممِن اتبع هويه ِبغيِر هدى ِمن اِهللا ِانَّ اَهللا الَ يهِدى 
 الظَّاِلِمني م(50)الْقَو 

 
و Veام muyordunَكُنت  sen bulunاِنِبِبج  yönündeِبيالْغَر  batı 
  الْـَأمرMusa'ya   ِإلَـى موسـى  vahyettiğimiz  قَضـينَا sırada ِإذْ

emrimiziو  ve ام değildinَكُنت  senالشَّاِهِدين ِمن  görenlerden 
de  

44) Ve Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada, sen batı 
yönünde bulunmuyordun ve sen görenlerden de değildin. 

و Ve لَِكنَّا bilakis bizَأنشَْأنَا  var ettik deونًاقُر  nice nesiller 
  وgeçti  الْعمرonların üzerinden  علَيِهمuzun zamanlar فَتَطَاوَل

Veام  değilsinَكُنت  senاثَاِوي  arasında oturmuş daِلِفي َأه  
halkıنيدم  Medyenتَتْلُوا  okuyarak öğrenmek üzereَلع ِهمي 

kendilerindenاِتنَاآي  âyetlerimiziو  veلَِكنَّا  aksineكُنَّا  biziz 
ِسِلينرم gönderen 

45) Ve bilakis biz nice nesiller var ettik de, onların 
üzerinden uzun zamanlar geçti. Ve sen, âyetlerimizi 
kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı 
arasında oturmuş da değilsin; ve aksine gönderen biziz. 

و Veام  değildinَكُنت  senاِنِبِبج  yanındaالطُّوِر  Tûr'unِْإذ  
zaman daنَاينَاد  Seslendiğimizو  Ve لَِكن bilakisًةمحر  bir 

rahmet olarakكبر ِمن  Rabbindenِلتُنِذر  uyarıcıامقَو  bir 
kavmiما َأتَاهم  kendilerıne gelmeyenنَِذيٍر ِمن  uyarman için 
ِلكقَب ِمن senden önceملَّهلَع  ola ki alırlarونتَذَكَّري  düşünüp 

öğüt 
46) Ve seslendiğimiz zaman da, sen Tûr'un yanında 
değildin. Ve bilakis, senden önce kendilerıne uyarıcı 
gelmeyen bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet 
olarak; ola ki düşünüp öğüt alırlar. 
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لَ لَعالْقَو ما لَهلْنصو لَقَدونَ وذَكَّرتي م(51)لَّه ماهنياَت اَلَِّذين 
 وِاذَا يتلَى علَيِهم قَالُوا (52)الِْكتاب ِمن قَبِلِه هم ِبِه يؤِمنونَ 

 ِلِمنيسِلِه مقَب ا ِمنا كُنا ِاننبر ِمن قالْح ها ِبِه ِانن(53)اَم 
رنَ اَجوتؤي ِة اُولَِئكنسنَ ِبالْحؤرديوا وربا صِن ِبميترم مه

 وِاذَا سِمعوا اللَّغو (54)السيئَةَ وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ 
اَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا اَعمالُنا ولَكُم اَعمالُكُم سالَم علَيكُم الَ 

اِهِلنيِغى الْجتباَهللا (55) ن لَِكنو تبباَح نِدى مهالَ ت كِان 
 ِدينتهِبالْم لَماَع وهاُء وشي نِدى مهِبِع (56)يتقَالُوا ِانْ نو 

الْهدى معك نتخطَّف ِمن اَرِضنا اَولَم نمكِّن لَهم حرما اَِمنا 
 ولَِكن اَكْثَرهم الَ  لِّ شىٍء ِرزقًا ِمن لَدنايجبى ِالَيِه ثَمرات كُ

 وكَم اَهلَكْنا ِمن قَريٍة بِطرت مِعيشتها فَِتلْك (57)يعلَمونَ 
 اِرِثنيالْو نحا نكُنِاالَّ قَِليالً و ِدِهمعب ِمن كَنست لَم مهاِكنسم

(58)كبا كَانَ رما  وهثَ ِفى اُمعبى يتى حالْقُر ِلكهم 
رسوالً يتلُوا علَيِهم اَياِتنا وما كُنا مهِلِكى الْقُرى ِاالَّ واَهلُها 

 (59)ظَاِلمونَ 
و Veقَالُوا  dedilerِإن  şayetنَتَِّبع  uyarsakىدالْه  doğru yolaكعم  

seninle beraberَطَّفْ نُتَخ atılırızِضنَاَأر ِمن  yurdumuzdan  لَمَأو
كِّننُم yerleştirmedik mi?ملَه  Biz onlarıامرح  dokunulmaz bir 
yereآِمنًا  güvenliىبجي  toplanıpِهِإلَي  getirildiğiُاترثَم  

ürünlerininِّكُل  herٍءشَي  şeyinقًاِرز  bir rızık olarakَل نَّا ِمند 
kendi katımızdanلَِكنو  Fakatَأكْثَر  çoğu مه onlarınونلَمعلَا ي  

bilmezler 
57) "Ve şayet seninle beraber doğru yola uyarsak, 
yurdumuzdan atılırız" dediler. Biz onları, kendi katımızdan 
bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği, 
güvenli, dokunulmaz bir yere yerleştirmedik mi? Fakat 
onların çoğu bilmezler. 

و Veكَم  niceلَكْنَاَأه  biz helâk etmişizdirٍةيقَر ِمن  memleketi 
 لَمyerleri   مساِكنُهمİşte  فَِتلْكrefahından  مِعيشَتَهاşımarmış بِطرتْ
كَنتُس oturulabilmiştirِدِهمعب ِمن  Kendilerinden sonra oralarda 
  الْواِرِثينbiz  نَحنonlara olmuşuzdur  كُنَّاVe  وpek az ِإلَّا قَِليلًا
vâris 

58) Ve biz, refahından şımarmış nice memleketi helâk 
etmişizdir. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralarda pek az 
oturulabilmiştir. Ve onlara biz vâris olmuşuzdur. 

و Veام  değildirكَان  ediciكبر  Rabbinِلكهم  helâk ىالْقُر o 
memleketleriتَّىح  takiَثعبي  göndermedikçeاهِفي ُأم  

memleketlerin ana merkezineولًاسر  bir peygamberiتْلُواي  
okuyanَلع ِهمي kendilerineاِتنَاآي  âyetlerimiziو  Veا كُنَّام  biz 

etmişizdirِلِكيهم  helâkىالْقُر  memleketleriِإلَّا  ancakالُهَأهو  
halkıونظَاِلم  zalim olan 

59) Ve Rabbin, kendilerine âyetlerimizi okuyan bir 
peygamberi  taki memleketlerin ana merkezine 
göndermedikçe, o memleketleri helâk edici değildir. Ve biz 
ancak halkı zalim olan memleketleri helâk etmişizdir. 
 
 
 
 

لَقَدو Andolsun kiو  veلْنَاص biz birbiri ardınca yetiştirmişizdir 
ملَه onlaraَلالْقَو  sözüملَّهلَع  alsınlar diyeونتَذَكَّري  düşünüp 

öğüt 
51) Andolsun ki biz, onlara düşünüp öğüt alsınlar diye, 
sözü birbiri ardınca yetiştirmişizdir. 

منَاهآتَي الَِّذين kendilerine verdiklerimizالِْكتَاب  kitapِلِهقَب ِمن  
önceمه  Ondanِبِه  ona daْؤِمنُوني  iman ederler 

52) Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz, ona da 
iman ederler. 

و Ve ِإذَا zamanتْلَىي  okunduğuِهملَيع  onlaraقَالُوا  derlerنَّاآم  
iman ettikِبِه  Onaِإنَّه  Çünkü oُّقالْح  hakikattirنَابر ِمن  

Rabbimizdenِإنَّا  Esasenكُنَّا  biz idikِلِهقَب ِمن  daha önce de 
ِلِمينسم müslüman 

53) Ve onlara okunduğu zaman: Ona iman ettik. Çünkü o 
Rabbimizden hakikattir. Esasen biz daha önce de 
müslüman idik, derler. 

لَِئكُأو İşte onlaraنْؤتَوي  verilecektirمهرَأج  mükâfatlarıِنتَيرم  
iki defaاِبم  ötürüوربا ص sabretmelerindenو  Veونءردي  
savarlarنَِةسِبالْح  iyilikleََئةيالس  kötülüğüاِممو  kendilerine 
مقْنَاهزر verdiğimiz rızıktan daنِفقُوني  harcarlar 

54) İşte onlara, sabretmelerinden ötürü, mükâfatları iki defa 
verilecektir. Ve kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine 
verdiğimiz rızıktan da harcarlar. 

و Veِإذَا  zamanواِمعس  işittikleriاللَّغْو  boş sözواضرَأع  yüz 
çevirirlerنْهع  ondanو  veقَالُوا  derlerلَنَا  bizeالُنَامَأع  Bizim 
işlerimizلَكُمو  sizinالُكُممَأع  işleriniz sizeلَامس  selam olsun 

كُملَيع Sizeتَِغيلَا نَب  Biz istemeyizاِهِلينالْج  kendini bilmezleri 
55) Ve boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: 
Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. 
Biz kendini bilmezleri istemeyiz, derler. 
(*)İbni Cerir, Katade'den naklediyor: Biz aramızda bu ayetin Ehl-i Ki-
tap'tan hak yol üzerinde bulunan bazı kimseler hakkında nazil olduğunu 
konuşuyorduk. Nihayet Allah Hz. Muhammed (a.s.) gönderdi. Onlar da 
ona iman ettiler. Selman el-Farisî ve Abdullah b. Sellâm bunlardandı.415 

ِإنَّك Kuşkusuz senِديلَا تَه  hidayete erdiremezsinَتببَأح نم  
sevdiğiniلَِكنو  bilakisاللَّه  Allahِديهي  hidayet verirشَاءي نم  

dilediğineو  ve وه Oلَمَأع  en iyi bilirتَِدينهِبالْم  hidayete 
girecek olanları 

56) Kuşkusuz sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, 
Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları 
en iyi O bilir. 
Saîd ibnu'l-Museyyeb'den rivayete göre Hz. Peygamber (a.s)'ın, amcası 
Ebu Talib'in ölüm hastalığı sırasında onun İslâm'a girmesi konusundaki 
arzusu ile "Amca bir kelimeyi, kelime-i tevhidi söyle ki âhirette sana 
şefaatte bulunmak için elimde bir delil olsun." diye onun islâmında ısrar 
etmesi üzerine ve Ebu Talib hakkında nazil olmuştur.416 
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 Aleyhlerine  علَيِهمgerçekleşmiş  حقolanlarَّ  الَِّذينderler قَاَل
  َأغْوينَاkimselerdir  الَِّذينŞunlar  هُؤلَاِءRabbimiz  ربنَاsöz الْقَوُل

azdırdığımızمنَاهيَأغْو  onları da azdırdıkاكَم  öyleceنَايغَو  Biz 
nasıl azmışsak onları daْأنَارتَب  Berî olduğumuzuكِإلَي  sana 

arzederizا كَانُوام  Zatenانَاِإي  onlar aslında bizeوندبعي  
tapmıyorlardı 

63) Aleyhlerine söz gerçekleşmiş olanlar: Rabbimiz! Şunlar 
azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak onları da 
öylece azdırdık. Berî olduğumuzu sana arzederiz. Zaten 
onlar aslında bize tapmıyorlardı, derler. 

و Veِقيَل  denirواعاد  çağırınكُمكَاءشُر  ortaklarınızıمهوعفَد  
onlar da çağırırlarواتَِجيبسي فَلَم  fakat cevap vermezlerملَه  

kendilerineو  ve اَأور görürlerذَابالْع  azabıلَو  Ne olurduمَأنَّه  
onlarكَانُوا  girselerdiونتَدهي  doğru yola 

64) "Ve ortaklarınızı çağırın" denir, onlar da çağırırlar; 
fakat kendilerine cevap vermezler ve azabı görürler. Ne 
olurdu onlar doğru yola girselerdi. 

و Veموي  o günنَاِديِهمي  onları çağırarakقُوُلفَي  diyecektirاذَام  ne 
تُمبَأج cevap verdiniz?ِلينسرالْم  Peygamberlere 

65) Ve o gün onları çağırarak: Peygamberlere ne cevap 
verdiniz? diyecektir. 

 bütün haberler  الَْأنْباءonlara  علَيِهمİşte körleşmiştir فَعِميتْ
 birbirlerine de  لَا يتَساءلُونonlar  فَهمo gün يومِئٍذ

soramayacaklardır 
66) İşte o gün onlara bütün haberler körleşmiştir; onlar 
birbirlerine de soramayacaklardır. 

 iman  وآمنtevbe eden  تَابkimseye  منFakat gelince فََأما
edipِمَلعو  işler yapanااِلحص  iyiىسفَع  umulurكُوني َأن  

arasında olmasıفِْلِحينالْم ِمن  kurtuluşa erenler 
67) Fakat tevbe eden, iman edip iyi işler yapan kimseye 
gelince, kurtuluşa erenler arasında olması umulur. 

و Veكبر  Rabbinُخْلُقي  yaratırشَاءا يم  dilediğiniو  ve خْتَاري 
seçerام  yokturملَه كَان  Onlarınُةرالِْخي  seçim hakkıانحبس  

münezzehtirاللَِّه  Allahو  ve الَىتَع şânı yücedirامع  onların 
شِْركُوني ortak koştuklarından 

68) Ve Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim 
hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından 
münezzehtir ve şânı yücedir. 

و Veكبر  Rabbinعي لَم bilirا تُِكنم  gizlediklerini deوردص  
sînelerinde مه onlarınِلنُونعا يمو  açığa vurduklarını da 

69) Ve Rabbin, onların, sînelerinde gizlediklerini de, açığa 
vurduklarını da bilir. 

و Veوه  işte Oاللَّه  Allah'tırلَا  yokturِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه  
O'ndanلَه  O'nundurدمالْح  hamdِفي الُْأولَى  Önünde de 
 ِإلَيِه Ve  وhüküm  الْحكْمO'nundur  ولَهsonunda da والْآِخرِة

ancak O'naونعجتُر  döndürüleceksiniz 
70) Ve işte O, Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur. Önünde 
de, sonunda da hamd O'nundur, hüküm O'nundur. Ve 
ancak O'na döndürüleceksiniz. 
(*)Her gelişin bir gidiş ve dönüşü söz konusudur. Varlıkta her şey eninde-
sonunda aslına rücu' eder, yani döner. Bedenimiz topraktan alınan 
gıdalarla gelişip ölçüsünü bulduğu için sonunda toprağa, ruhumuz ilâhî 
kudretin bir tezahürü olarak ruhlar âleminden geldiği için sonunda oraya 
döner ve sonra da bizi var kılıp varlık alanına getiren Allah'a dönmek 
suretiyle bu yolouluk biter. 
 
 
 
 
 
 

اِهللا و دا ِعنما وهتِزينا وينوِة الديالْح اعتٍء فَمىش ِمن مآ اُوِتيتم
 اَفَمن وعدناه وعدا حسنا فَهو (60)خير واَبقَى اَفَالَ تعِقلُونَ 

لِْقيمِة ِمن الَِقيِه كَمن متعناه متاع الْحيوِة الدنيا ثُم هو يوم ا
 ِرينضح(61)الْم الَِّذين كَاِئىرش نقُولُ اَيفَي اِديِهمني مويو 

 قَالَ الَِّذين حق علَيِهم الْقَولُ ربنا هؤالَِء (62)كُنتم تزعمونَ 
يك ما كَانوا ِاياَنا الَِّذين اَغْوينا اَغْويناهم كَما غَوينا تبرأْنآ ِالَ

 وِقيلَ ادعوا شركَآَء كُم فَدعوهم فَلَم (63)يعبدونَ 
 (64)يستِجيبوا لَهم وراَوا الْعذَاب لَو اَنهم كَانوا يهتدونَ 

 ِلنيسرالْم متباذَا اَجقُولُ مفَي اِديِهمني موي(65)وتِميفَع  
 فَاَما من تاب (66)علَيِهم اْالَنبآُء يومِئٍذ فَهم الَ يتسآَء لُونَ 

 فِْلِحنيالْم كُونَ ِمنى اَنْ يسا فَعاِلحِملَ صعو ناَم(67)و 
وربك يخلُق ما يشاُء ويختار ما كَانَ لَهم الِْخيرةُ سبحانَ اِهللا 

عتِركُونَ وشا يم(68)الَى ع مهوردص ِكنا تم لَمعي كبرو 
 وهو اُهللا الَ ِالَه ِاالَّ هو لَه الْحمد ِفى اْالُولَى (69)وما يعِلنونَ 

 (70)واْالَِخرِة ولَه الْحكْم وِالَيِه ترجعونَ 
و Veام  ُأوِتيتُم size verilenٍء ِمشَي ن şeylerتَاعفَم  geçim vasıtası 

  ماVe  وsüsüdür ِزينَتُها ve  وdünya  الدنْياhayatının الْحياِة
olanlar iseِعنْد  katındaاللَِّه  Allahرخَي  daha hayırlıو  veقَىَأب  

daha kalıcıdırَأفَلَا  ermeyecek mi?ِقلُونتَع  Hâla buna aklınız 
60) Ve size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve 
süsüdür. Ve Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve daha 
kalıcıdır. Hâla buna aklınız ermeyecek mi? 

نَأفَم kimse gibi midir?نَاهدعو  Kendisine bulunduğumuzادعو  
bir vaaddeنًاسح  güzelوفَه  onaلَاِقيِه  kavuşanنكَم  kimseنَاهتَّعم  

yaşattığımızتَاعم  geçici menfaatاِةيالْح  hayatınınانْيالد  dünya 
ثُم sonraوه  onuموي  günündeِةامالِْقي  kıyametِرينضحالْم ِمن  

huzurumuza getirilenler arasında bulunan 
61) Kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz ve ardından 
ona kavuşan kimse, dünya hayatının geçici menfaat 
yaşattığımız, sonra onu kıyamet gününde huzurumuza 
getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir? 

و Veموي  o günنَاِديِهمي  onları çağırarakقُوُل فَي diyecektirنَأي  
hani nerede?كَاِئيشُر  Benim ortaklarım olduklarınıكُنتُم الَِّذين  

ettiklerinizونمعتَز  iddia 
62) Ve o gün onları çağırarak: Benim ortaklarım olduklarını 
iddia ettikleriniz hani nerede? diyecektir. 
60-61. Ayetlerde Mekke müşriklerine hitap edilerek onların sahip olduğu 
dünya nimet ve zînetlerinin geçici, Allah'ın âhirette vereceği nimetlerin ise 
daha hayırlı ve kalıcı olduğu ifade edilmekte, ardından da 62. âyette bu iki 
farklı nimetten faydalanacak olan iki grup mukayese edilmektedir. Bu 
mukayesede, dünyevî sıkıntılara göğüs gererek kararlı bir şekilde doğru 
yolda yürüyüp bu sayede Allah'ın kendilerine vaad ettiği âhiretteki kalıcı 
ve güzel nimetlere kavuşacak olanların orada mutlu bîr hayat 
yaşayacaklarına; dünyanın geçici zevklerine aldanıp da âhireti unutanların, 
kendilerine bahşedilen dünyevî nimetleri kaybetme korkusuyla inanç ve 
yaşayışta haktan sapanların, böylece o nimetleri kötüye kullananların, 
nihayet nimetleri Allah'tan başka güçlere isnat ettikleri için Allah 
huzurunda yargılanacak olanların da mutsuz ve bedbaht olacaklarına 
işaret edilmektedir.  
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للَّيلَ سرمدا ِالَى يوِم الِْقيمِة من قُلْ اَراَيتم ِانْ جعلَ اُهللا علَيكُم ا
 قُلْ اَراَيتم ِانْ (71)ِالَه غَير اِهللا يأِْتيكُم ِبِضيآٍء اَفَالَ تسمعونَ 

جعلَ اُهللا علَيكُم النهار سرمدا ِالَى يوِم الِْقيمِة من ِالَه غَير اِهللا 
ٍل تِبلَي أِْتيكُمونَ يِصربونَ ِفيِه اَفَالَ تكُنِتِه (72)سمحر ِمنو 

جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار ِلتسكُنوا ِفيِه وِلتبتغوا ِمن فَضِلِه 
 ويوم يناِديِهم فَيقُولُ اَين شركَآِئى (73)ولَعلَّكُم تشكُرونَ 
 ونزعنا ِمن كُلِّ اُمٍة شِهيدا فَقُلْنا (74) الَِّذين كُنتم تزعمونَ

هاتوا برهانكُم فَعِلموا اَنَّ الْحق ِللَِّه وضلَّ عنهم ما كَانوا 
 ِانَّ قَارونَ كَانَ ِمن قَوِم موسى فَبغى علَيِهم (75)يفْترونَ 

 مفَاِتحه لَتنوُء ِبالْعصبِة اُوِلى الْقُوِة ِاذْ واَتيناه ِمن الْكُنوِز ما ِانَّ
 الْفَِرِحني ِحبِانَّ اَهللا الَ ي حفْرالَ ت همقَو ِغ (76)قَالَ لَهتابو 

والَ تنس نِصيبك ِمن  ِفيما اَتيك اُهللا الدار اْالَِخرةَ 
ُهللا ِالَيك والَ تبِغ الْفَساد ِفى واَحِسن كَمآ اَحسن ا الدنيا 

 فِْسِدينالْم ِحبِض ِانَّ اَهللا الَ ي(77)اْالَر 
ِإن Kuşkusuzونقَار  Karunكَان  idi deِمقَو ِمن  kavminden 

  وآتَينَاهonlara karşı  علَيِهمazgınlık etmişti  فَبغَىMusa'nın موسى
Biz ona vermiştik kiالْكُنُوِز ِمن  hazinelerام  öyleِإن  gerçekten 

هفَاِتحم anahtarlarınıلَتَنُوء  taşırdıِةبصِبالْع  zorُأوِلي  bir topluluk 
 لَا Kavmi  قَومهona  لَهşöyle demişti  ِإذْ قَاَلgüçlükuvvetli الْقُوِة
حتَفْر Şımarmaِإن  Bil kiاللَّه  Allahِحبلَا ي  sevmezالْفَِرِحين  

şımarıkları 
76) Kuşkusuz Karun, Musa'nın kavminden idi de, onlara 
karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, 
gerçekten anahtarlarını güçlükuvvetli bir topluluk zor 
taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma! Bil ki Allah 
şımarıkları sevmez. 

و Veتَِغاب  isteا آتَاكِفيم  sana verdiğindenاللَّه  Allah'ınارالد  
yurdunuَةالْآِخر  ahiretو  ve لَا تَنس unutmaكنَِصيب  nasibini ِمن 

 ihsan ن َأحسettiği  كَماsen de iyilik et  وَأحِسنdünyadan da الدنْيا
ettiğiاللَّه  Allahكِإلَي  sanaِغلَا تَبو  arzulamaادالْفَس  

bozgunculuğuِضِفي الَْأر  Yeryüzündeِإن  Şüphesiz kiاللَّه  
Allahِحبلَا ي  sevmezفِْسِدينالْم  bozguncuları 

77) Ve Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu iste; ve 
dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, 
sen de iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. 
Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez. 
(*)Tefsirlerde Karun, Hz. Musa'nın amcasının oğlu ve Firavun'uiı yük 
seviyede bir görevlisi olarak tanıtılmakta, İsrâiloğulları'na karşı zalimlik ve 
taşkınlık ettiği rivayet edilmektedir. Hz. Musa'ya önce iman etmiş, fakat 
daha sonra hırsı ve kıskançlığı yüzünden ona karşı çıkmıştır. İlmi ve 
servetiyle övünür, soydaşlarına karşı büyüklük taslardı. Rivayete göre 
İsrâiloğulları içinde dinî mâlûmatı en geniş olan kimseydi. Ne var ki 
inançsızlığı, kibir ve gururu yüzünden helâk olup gitmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اللَّهettirse  جعَلeğer  ِإنDüşündünüz mü hiç  َأرَأيتُمDe ki قُْل
Allahكُملَيع  üzerinizdeَلاللَّي  geceyiادمرس  aralıksız devamِإلَى  

kadar ِموي gününeِةامالِْقي  kıyametنم  kimdir?ِإلَه  ilahرغَي  
başkaاللَِّه  Allah'tanْأِتيكُمي  getirecekاٍءِبِضي  size bir ışıkَأفَلَا  

Hâla misiniz?ونعمتَس  işitmeyecek 
71) De ki: Düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerinizde 
geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, 
Allah'tan başka size bir ışık getirecek ilah kimdir? Hâla 
işitmeyecek misiniz? 

  اللَّهettirse  جعَلeğer  ِإنSöyleyin bakalım  َأرَأيتُمDe ki قُْل
Allahكُملَيع  üzerinizdeارالنَّه  gündüzüادمرس  aralıksız devam 
 ilah  ِإلَهkimdir?  منta kıyamet  الِْقيامِةgününe  يوِمkadar ِإلَى
رغَي başkaاللَِّه  Allah'tanْأِتيكُمي  size getirecekٍلِبلَي  geceyi 

كُنُونتَس istirahat edeceğiniz ِفيِه içindeَأفَلَا  Hâla misiniz? 
ونِصرتُب görmeyecek 

72) De ki: Söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinizde gündüzü 
ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan 
başka, içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek ilah 
kimdir? Hâla görmeyecek misiniz? 

و Veِتِهمحر ِمن  Rahmetinden ötürüَلعج  yarattı kiلَكُم  size 
 onda ِفيِهdinlenesiniz  ِلتَسكُنُواgündüzü النَّهارve   وgeceyi اللَّيَل

 ve  وO'nun fazlu kereminden  ِمن فَضِلِهarayasınız وِلتَبتَغُوا
لَّكُملَع takiونتَشْكُر  şükredesiniz 

73) Ve Rahmetinden ötürü, geceyi ve gündüzü size yarattı 
ki onda dinlenesiniz, O'nun fazlu kereminden arayasınız ve 
taki  şükredesiniz. 

و Veموي  o günنَاِديِهمي  onları çağırarakقُوُلفَي  diyecektirنَأي  
hani nerede?كَاِئيشُر  Benim ortaklarım olduklarınıكُنتُم الَِّذين  

ettiklerinizونمعتَز  iddia 
74) Ve o gün onları çağırarak: Benim ortaklarım olduklarını 
iddia ettikleriniz hani nerede? diyecektir. 

و Veنَاعنَز  çıkarırِّكُل ِمن  herٍةُأم  ümmettenاشَِهيد  bir şahit 
 َأنbilirler ki   فَعِلمواDelilinizi  برهانَكُمgetirin هاتُوا deriz فَقُلْنَا

Kuşkusuzَّقالْح  hakikatِللَِّه  Allah'a aittirو  ve َّلض ayrılıp 
kaybolmuşlardırمنْهع  kendilerindenام  şeylerونفْتَركَانُوا ي  
uydurageldikleri 

75) Ve her ümmetten bir şahit çıkarır. Delilinizi getirin! 
deriz. Kuşkusuz bilirler ki hakikat Allah'a aittir ve 
uydurageldikleri şeyler kendilerinden ayrılıp 
kaybolmuşlardır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, insan aklına ve düşüncesine ışık tutan iki delile yer 
verildi ve ayrıca âhirette meydana gelecek iki önemli safhaya dikkatler 
çekilerek doğruyu aramanın, hakkı bulmanın mutluluk vaadettiğine işaret 
edildi. 
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و Veقَاَل  şöyle dedilerالَِّذين  olanlar iseُأوتُوا  verilmişالِْعلْم  ilim 
لَكُميو Yazıklar olsun sizeابثَو  mükâfatıاللَِّه  Allah'ınرخَي  daha 

üstündürنِلم  kimselereنآم  İman edipِمَلعو  işler yapan 
  الصاِبرونancak  ِإلَّاOna da kavuşabilir  ولَا يلَقَّاهاiyi صاِلحا

sabredenler 
80) Ve ilim verilmiş olanlar ise şöyle dediler: Yazıklar olsun 
size! İman edip iyi işler yapan kimselere Allah'ın mükâfatı 
daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. 

 sarayını  وِبداِرِهonu da  ِبِهNihayet biz dibine geçirdik فَخَسفْنَا
daضالَْأر  yerinافَم  Artıkكَان  gibiلَه  olmadığıِفَئٍة ِمن  avanesi 

ونَهرنصي yardım edecekوِند ِمن  karşıاللَِّه  Allah'aامو  değildi 
كَان kimselerden deنْتَِصِرينالم ِمن  kendini savunup 

kurtarabilecek 
81) Nihayet biz, onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. 
Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi 
olmadığı gibi, kendini savunup kurtarabilecek kimselerden 
de değildi. 

و Veحبَأص  demeye başladılarانَّوتَم الَِّذين  olmayı isteyenler 
كَانَهم onun yerindeِسِبالَْأم  daha dünقُولُوني  Demek kiكََأنيو  

veriyorاللَّه  Allahُطسبي  bolَقزالر  rızkıشَاءي نِلم  dilediğine ِمن 
  َأنolmasaydı  لَولَاdilediğine de az  ويقِْدرkullarından ِعباِدِه
Şayetنم  lütufta bulunmuşاللَّه  Allahنَالَيع  bizeَفلَخَس  yerin 

dibine geçirirdiِبنَا  bizi deكََأنَّهيو  Vay Demek ki لَا olmazmış 
فِْلحي iflâhونالْكَاِفر  inkârcılar 

82) Ve daha dün onun yerinde olmayı isteyenler: Demek ki, 
Allah rızkı, kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de 
az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de 
yerin dibine geçirirdi. Vay! Demek ki inkârcılar iflâh 
olmazmış! demeye başladılar. 

ِتلْك İşteارالد  yurduُةالْآِخر  ahiretالُهعنَج  Biz onu veririzِللَِّذين  
kimselereونِريدلَا ي arzulamayanالُوع böbürlenmeyiِضِفي الَْأر  

yeryüzündeو  ve اادلَا فَس bozgunculuğuُةاِقبالْعو  Akıbetتَِّقينِللْم  
takvâ sahiplerinindir 

83) İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve 
bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. Akıbet, takvâ 
sahiplerinindir. 

نم Kimاءج  getirirseنَِةسِبالْح  bir iyilikفَلَه  ona karşılık vardır 
رخَي daha hayırlıاِمنْه  bundan و Veنم  kimاءج  getirirse 

 işleyenler  الَِّذين عِملُواceza görürler  فَلَا يجزىbir kötülük ِبالسيَئِة
 yaptıkları  يعملُونkadar  ما كَانُواancak  ِإلَّاo kötülükleri السيَئاِت

84) Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık 
vardır. Ve kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler, 
ancak yaptıkları kadar ceza görürler. 
(*)Yukarıdaki âyetler, serveti tek amaç seçip onunla böbürlenen Karun'un 
ibretli akıbeti konu edildi. Hayatın hikmet ve amacını bilen mü'minler için 
mutluluk va'deden âhiret yurdunun hazırlandığına dikkatler çekildi. İyiliğe 
kat kat karşılık verileceği; kötülüğe ise misliyle ceza takdir edileceği 
bildirilerek iyilerin çoğalmasında her bakımdan büyük faydaların söz 
konusu olduğuna atıf yapıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لَكاَه اَنَّ اَهللا قَد لَمعي لَمِدى اَولَى ِعلٍْم ِعنع هآ اُوِتيتمقَالَ ِان
ِمن قَبِلِه ِمن الْقُروِن من هو اَشد ِمنه قُوةً واَكْثَر جمعا والَ 

 فَخرج علَى قَوِمِه ِفى (78)لُ عن ذُنوِبِهم الْمجِرمونَ يسئَ
 ا اُوِتىلَناَ ِمثْلَ م تالَيا يينوةَ الديونَ الْحِريدي ِتِه قَالَ الَِّذينِزين

 وقَالَ الَِّذين اُوتوا الِْعلْم (79)قَارونُ ِانه لَذُو حظٍّ عِظيٍم 
ثَو لَكُميا ِاالَّ ولَقَّيهالَ يا واِلحِملَ صعو ناَم نِلم رياِهللا خ اب

 فَخسفْنا ِبِه وِبداِرِه اْالَرض فَما كاَنَ لَه ِمن (80)الصاِبرونَ 
 ِصِرينتاملُن ا كَانَ ِمنموِن اِهللا ود ِمن هونرصن(81)ِفئٍَة ي 

نمت الَِّذين حباَصطُ وسبكَاَنَّ اَهللا ييقُولُونَ وِس يِباْالَم هكَانا مو
الرزق ِلمن يشاُء ِمن ِعباِدِه ويقِْدر لَوالَ اَنْ من اُهللا علَينا 

 ِتلْك الدار (82)لَخسف ِبنا ويكَاَنه الَ يفِْلح الْكَاِفرونَ 
ِذين الَ يِريدونَ علُوا ِفى اْالَرِض والَ فَسادا اْالَِخرةُ نجعلُها ِللَّ
 ِقنيتةُ ِللْماِقبالْع(83)و نما وهِمن ريخ ِة فَلَهنسآَء ِبالْحج نم 

جاَء ِبالسيئَِة فَالَ يجزى الَِّذين عِملُوا السيئَاِت ِاالَّ ما كَانوا 
 (84)يعملُونَ 

  ِعلٍْمsayesinde  علَىO bana verildi  ُأوِتيتُهancak  ِإنَّماdemişti اَلقَ
bilgiِعنِدي  kendimdekiلَمَأو  muydu kiلَمعي  Bilmiyorَأن  

gerçektenاللَّه  Allahقَد  elbetteلَكَأه  helâk etmiştiِلِهقَب ِمن  
kendinden öncekiوِنالقُر ِمن  nesillereوه نم  kimseleri َأشَد 

daha güçlüِمنْه  ondanًةقُو  kuvvetliَأكْثَرو  daha çokاعمج  
taraftarı olanَأُلسلَا يو  sorulmazذُنُوِبِهم نع  günahları 

ونِرمجالْم Günahkârlardan 
78) O bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi, 
demişti. Bilmiyor muydu ki gerçekten Allah, kendinden 
önceki nesillere, ondan daha güçlü, ondan daha çok 
taraftarı olan kuvvetli kimseleri elbette helâk etmişti. Ve 
günahkârlardan günahları sorulmaz. 

جفَخَر çıktıلَىع  karşısınaِمِهقَو  kavmininِفي  içindeنَِتِه ِزي 
İhtişamı قَاَل dedilerونِريدي الَِّذين  arzulayanlarَاةيالْح  hayatını 

 ما benzeri  ِمثَْلbizim de  لَنَاKeşke olsaydı  يالَيتDünyaَ الدنيا
ُأوِتي verileninونقَار  Karun'aِإنَّه  doğrusu oلَذُو  sahibiٍّظح  

zevkِظيٍمع  o çok 
79) İhtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya 
hayatını arzulayanlar: Keşke Karun'a verilenin benzeri 
bizim de olsaydı; doğrusu o çok zevk sahibi! dediler. 
(*)Kur'ân'da, geniş servetiyle ün yapan Karun misal verilirken, hem 
Mekke'li zengin putperestler, hem de yaşamakta olan şımarık ve azgın 
zenginler uyarılmakta ve mü'minlerin servet edinirken onu sadece bir araç 
görmeleri telkîn   edilmektedir. Aynı zamanda hakiki mutluluğun, gerçek 
anlamda insan olmanın ölçü ve kıstasının mal ve geniş servet olmadığına 
işaretle; insanı insan yapan şeyin, kalbinde kök salan sağlam iman ve 
irfanı, doğruyu bulan selîm aklı ve haktan yana gelişen vicdanı olduğu 
hatırlatılıyor. Zira mal ve makam, şöhret ve servet arızî şeylerdir ve amaca 
yönelik araçlardır. İyi ve yararlı yolda kullanılırsa sahibini her iki âlemde 
mutlu ve bahtiyar eder; kötü ve zararlı yolda kullanılırsa, sahibini felâkete 
sürükler. Nitekim geniş servet ve nîmeti amaç edinen ve onu şımarma ve 
böbürlenme, inkâr ve tuğyan vasıta ve vesîlesi yapan Karun'un nasıl bir 
sonuçla baş aşağı geldiği en duyarlı şekilde anlatılmakta ve ondan ibret 
almamız tavsiye edilmektedir. 
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 لَمى اَعباٍد قُلْ رعِالَى م كآداَنَ لَرالْقُر كلَيع ضِانَّ الَِّذى فَر
 وما كُنت (85)من جآَء ِبالْهدى ومن هو ِفى ضالٍَل مِبٍني 

 ابالِْكت كلْقَى ِالَيوا اَنْ يجرت نكُونفَالَ ت كبر ةً ِمنمحِاالَّ ر
 ا ِللْكَاِفِرينِاذْ (86)ظَِهري دعاِت اِهللا باَي نع كندصالَ يو 

 ِرِكنيشالْم ِمن نكُونالَ تو كبِالَى ر عادو كِالَي ِزلَت(87)اُن 
ه ِاالَّ هو كُلُّ شىٍء هاِلك ِاالَّ والَ تدع مع اِهللا ِالَها اَخر الَ ِالَ
 (88)وجهه لَه الْحكْم وِالَيِه ترجعونَ 

 )29(سورة العنكبوت 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 اَحِسب الناس اَنْ يتركُوا اَنْ يقُولُوا اَمنا وهم الَ يفْتنونَ (1)امل 
تنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَلَيعلَمن اُهللا الَِّذين صدقُوا  ولَقَد فَ(2)

 الْكَاِذِبني نلَمعلَيئَاِت اَنْ (3)ويلُونَ السمعي الَِّذين ِسبح اَم 
 من كَانَ يرجو ِلقَآَء اِهللا فَِانَّ (4)يسِبقُونا سآَء ما يحكُمونَ 

 ومن جاهد فَِانما (5)ٍت وهو السِميع الْعِليم اَجلَ اِهللا الَ
 الَِمنيِن الْعع ِنىفِْسِه ِانَّ اَهللا لَغِلن اِهدج(6)ي  

لَقَدو Andolsun kiفَتَنَّا  biz imtihandan geçirmişizdir ِمن الَِّذين 
ِلِهمقَب onlardan öncekileri deنلَمعفَلَي  Elbette ortaya çıkaracak 
اللَّه Allahقُوادص الَِّذين  doğrularıو  veنلَمعلَي  mutlaka ortaya 

koyacaktırالْكَاِذِبين  yalancıları da 
3) Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan 
geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak ve 
yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. 

َأم Yoksaِسبح  mi sandılar?لُونمعي الَِّذين  yapanlarَئاِتيالس  
kötülükleriِبقُونَاسي َأن  bizden kaçabilecekleriniاءس  kötüام  

Ne kadarونكُمحي  hüküm veriyorlar 
4) Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi 
sandılar? Ne kadar kötü hüküm veriyorlar. 

نم Kimوجري كَان  umuyorsaِلقَاء  kavuşmayıاللَِّه  Allah'aفَِإن  
bilsin kiَلَأج  tayin ettiği o vakitاللَِّه  Allah'ınلَآٍت  elbet 

gelecektirو  Veوه  Oِميعالس  her şeyi işitenِليمالْع  bilendir 
5) Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin 
ettiği o vakit elbet gelecektir. Ve O, her şeyi işiten, bilendir. 

و Veنم  kimداهج  cihad ederse افَِإنَّم ancakاِهدجي  cihad etmiş 
olurِلنَفِْسِه  kendisi için ِإن Şüphesizاللَّه  Allahلَغَِني  

müstağnîdirالَِمينالْع نع  âlemlerden 
6) Ve kim cihad ederse, ancak kendisi için cihad etmiş olur. 
Şüphesiz Allah, âlemlerden müstağnîdir. 
(*)Putperestlerin başta Bilâl-i Habeşî, Ammâr ve Yâsir gibi kimsesizler 
olmak üzere, müslümanlara uyguladıkları baskı ve zulümlerin dayanılmaz 
noktalara ulaştığı Mekke döneminin sonlarında inen bu âyetler, gerçek 
mümin ve müslüman olmanın anlamım ve şartlarını ana çizgileriyle ortaya 
koyması bakımından büyük önem taşımaktadır. Buna göre insanların 
sorumluluklarım yerine getirmiş sayılmaları, dolayısıyla gerçek mânada 
müslünıan olmaları için yalnızca "inandık" diyerek sözlü bir iman 
ikrarında bulunmaları yeterli değildir. Asıl dindarlık, Allah'ın insanları 
inançları uğrunda bazı güçlüklerle imtihan ettiğinde ortaya çıkar. 
 
 
 
 
 

ِإن elbetteضالَِّذي فَر  farz kılanكلَيع  sanaآنالْقُر  Kur'an'ı 
كادلَر seni dönülecekِإلَى  yereاٍدعم  döndürecektirقُْل  De ki 

يرب Rabbimلَمَأع  en iyi bilendirنم  kiminاءج  getirdiğini 
 içinde olduğunu  ِفيO  هوkimin منve   وhidayeti ِبالْهدى
 apaçık  مِبيٍنbir sapıklık ضلَاٍل

85) Kur'an'ı sana farz kılan, elbette seni dönülecek yere 
döndürecektir. De ki: Rabbim, kimin hidayeti getirdiğini ve 
kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu O, (Allah) en iyi 
bilendir. 
(*)İbni Ebî Hatim, Dahhak'tan rivayet ediyor: Peygamberimiz (a.s.) 
Mekke'den çıkıp da Cuhfe'ye ulaşınca Mekke'ye hasret duydu. Bunun 
üzerine bu ayet nazil oldu.417 

و Veَا كُنتم  senواجتَر  ummuyordunلْقَىي َأن  
vahyolunacağınıكِإلَي  sanaالِْكتَاب  Kitab'ınِإلَّا  Ancakًةمحر  bir 

rahmettirكبر ِمن  Rabbindenفَلَا  olma تَكُونَن O halde sakın 
 kâfirlere  ِللْكَاِفِرينarka ظَِهيرا

86) Ve sen, bu Kitab'ın sana vahyolunacağını 
ummuyordun. Ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde 
sakın kâfirlere arka olma! 

و Veلَا  نَّكدصي artık seni alıkoymasınlarاِتآي نع  âyetleriاللَِّه  
Allah'ınدعب  sonraِْإذ  zamanُْأنِزلَت  indirildiğiكِإلَي  sanaو عاد 

davet etكبِإلَى ر  Rabbineو  Veلَا تَكُونَن  asla olma ِمن 
شِْرِكينالْم müşriklerden 

87) Ve Allah'ın âyetleri sana indirildiği zaman sonra, artık 
seni alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Ve asla müşriklerden 
olma! 

و Ve علَا تَد tapıp yalvarmaعم  ile birlikteاللَِّه  Allahاِإلَه  ilah 
آخَر başkaلَا  yokturِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه  O'ndanُّكُل  herٍءشَي  
şeyاِلكه  yok olacaktırِإلَّا  başkaههجو  O'nun zâtındanلَه  

O'nundurكْمالْح  Hükümو  ve ِهِإلَي siz ancak O'naجتُر ونع 
döndürüleceksiniz 

88) Ve Allah ile birlikte başka bir İlah tapıp yalvarma! 
O'ndan başka ilah yoktur. O'nun zâtından başka her şey 
yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na 
döndürüleceksiniz. 

 
29 ANKEBUT SURESİ  

Kur'an-ı Kerîm'in 29. suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayet, 
785 kelime, 4211 harften ibarettir. Adını 41. ayetinde geçen 
"Ankebût" kelimesinden almıştır. Ankebût, örümcek demektir.  

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

 Mîm  مLâm ل Elif ا
1) Elif. Lâm. Mîm. 

ِسبَأح mi sandılar?النَّاس  İnsanlarكُواتْري َأن  
bırakılıverecekleriniَأن  sadeceقُولُواي  demeleriyleنَّاآم  İman 

ettikو  ve مه onlarلَا  geçirilmedenفْتَنُوني  imtihandan 
2) İnsanlar, imtihandan geçirilmeden ve onlar sadece 
"İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? 
Şa'bî der ki: İslâm'ı kabul edip de Mekke'de kalan bir takım insanlar 
hakkında nazil olmuştur. Hz. Peygamber (a.s)'ın Medine-i Münevvere'de 
bulunan ashabı bunlara: "Hicret etmedikçe ne ikrarlarının, ne islâmlarının 
kendilerinden kabul edilmiyeceğini" yazdılar. Onlar da bunun üzerine 
hicret etmek üzere yola çıktılar. Ancak müşrikler peşlerine düşerek 
bunları yakaladılar, onlara eziyet ettiler ve geri çevirdiler. îşte bunun 
üzerine onlar hakkında bu âyet-i kerime nazil oldu.418 
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و Veنُواآم الَِّذين  iman edipِملُواعو  işler yapanlarıاِتاِلحالص  iyi 
مِخلَنَّهلَنُد muhakkak katarızِفي  içineاِلِحينالص  sâlihler 

9) Ve iman edip iyi işler yapanları, muhakkak sâlihler içine 
katarız. 

و Veالنَّاِس ِمن  insanlardan vardır kiنم  kimiقُوُلي  derنَّاآم  
inandıkِباللَِّه  Allah'aفَِإذَا  zamanُأوِذي  fakat eziyete uğratıldığı 

  النَّاِسişkencesini  ِفتْنَةtutarَ  جعَلAllah  اللَِّهuğrunda ِفي
insanlarınذَاِبكَع  azabı gibi اللَِّه Allah'ınلَِئنو  Halbukiاءج  

gelecek olsaرنَص  bir nusretكبر ِمن  Rabbindenقُولُنلَي  
mutlaka derlerِإنَّا  Doğrusuكُنَّا  biz deكُمعم  sizinle beraberdik 

سلَيَأو İyi de değil midir?اللَّه  Allahلَمِبَأع  en iyi bilenاِبم  
herkesinوِردِفي ص  kalbindekileriالَِمينالْع bilen 

10) Ve insanlardan kimi vardır ki: "Allah'a inandık" der; 
fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman, insanların 
işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir 
nusret gelecek olsa, mutlaka, "Doğrusu biz de sizinle 
beraberdik" derler. İyi de, Allah, herkesin kalbindekileri en 
iyi bilen değil midir? 

و Veنلَمعلَي  elbette bilirاللَّه  Allahنُواآم الَِّذين  iman edenleri de 
نلَمعلَيو bilirنَاِفِقينالْم  iki yüzlüleri de 

11) Ve Allah, elbette iman edenleri de bilir, iki yüzlüleri de 
bilir.  

و Veقَاَل  derlerواكَفَر الَِّذين  kâfirlerنُواآم ِللَِّذين  iman edenlere 
 biz yüklenelim  ولْنَحِمْلBizim yolumuza  سِبيلَنَاuyun اتَِّبعوا

اكُمخَطَاي sizin günahlannızıو  Veا م değillerdirمه  onların 
اِمِلينِبح yüklenecekماهخَطَاي ِمن  günahınıٍءشَي ِمن  hiçbirمِإنَّه  

Gerçekte onlarونلَكَاِذب  yalancıdırlar 
12) Ve kâfirler, iman edenlere: Bizim yolumuza uyun, sizin 
günahlannızı biz yüklenelim, derler. Ve onların hiçbir 
günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekte onlar, 
yalancıdırlar. 

و Veِملُنحلَي  elbette taşıyacaklarمَأثْقَالَه  kendi yükleriniَأثْقَالًاو  
nice yükleriعم  birlikteَأثْقَاِلِهم  kendi yükleriyleو  ve َألُنسلَي 

mutlaka sorguya çekileceklerdirموي  günüِةامالِْقي  kıyametامع  
şeylerdenكَانُوا  durduklarıونفْتَري  uydurup 

13) Ve elbette kendi yüklerini, kendi yükleriyle birlikte nice 
yükleri taşıyacaklar ve uydurup durdukları şeylerden 
kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. 

لَقَدو Andolsun kiلْنَاسَأر  biz gönderdik deانُوح  Nuh'uِمِهِإلَى قَو  
kendi kavmineَفَلَِبث  arasında kaldıِفيِهم  onlarınََألْف  binنٍَةس  

yıldanِإلَّا  eksikِسينخَم  elli yılاامع  bir süre مفََأخَذَه Sonunda 
kendilerini yakalayıverdi الطُّوفَان tufanمهو  onlarونظَاِلم  

zulümlerini sürdürürken 
14) Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de bin 
yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda 
onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini 
yakalayıverdi. 
(*)Yukarıdaki âyetler, imân nimetine erişen mü'minin, Allah yolunda 
şerefli hizmetlerde bulunurken, birtakım eza ve cefalara uğramasının 
mukadder olduğu konu edildi. Kalpte kök salan bir imânın bu gibi sıkıntı 
veren olaylar karşısında sarsılmayacağına işaretle yaşamakta olan 
mü'minlere bu konuda ölçü verildi. Arkasından inkarcı sapıkların zayıf 
imanlı kişileri Allah yolundan alıkoyma gayretlerine dikkat çekilerek 
aydınlatıcı bilgiler verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئَاِتِهميس مهننَّ عكَفِّراِت لَناِلحِملُوا الصعوا وناَم الَِّذينو
 ووصينا اِْالنسانَ (7)ولَنجِزينهم اَحسن الَِّذى كَانوا يعملُونَ 

اهِانْ جا ونسِه حياِلدِبو اكد  ِبِه ِعلْم لَك سا لَيِبى م ِركشِلت
 (8)فَالَ تِطعهما ِالَى مرِجعكُم فَاُنبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 

 اِلِحنيِفى الص مهِخلَنداِت لَناِلحِملُوا الصعوا وناَم الَِّذينو
(9)قُولُ اَمي ناِس مالن ِمنلَ  وعِفى اِهللا ج ا ِباِهللا فَِاذَآ اُوِذىن

ِفتنةَ الناِس كَعذَاِب اِهللا ولَِئن جآَء نصر ِمن ربك لَيقُولُن ِانا كُنا 
 الَِمنيوِر الْعدا ِفى صِبم لَماُهللا ِباَع سلَياَو كُمع(10)م نلَمعلَيو 

 وقَالَ الَِّذين كَفَروا (11) ولَيعلَمن الْمناِفِقني اُهللا الَِّذين اَمنوا
 اِمِلنيِبح ما همو اكُمطَايِملْ خحلْنا وِبيلَنوا سِبعوا اتناَم ِللَِّذين

 ولَيحِملُن اَثْقَالَهم (12)ِمن خطَاياهم ِمن شىٍء ِانهم لَكَاِذبونَ 
 مع اَثْقَاِلِهم ولَيسئَلُن يوم الِْقيمِة عما كَانوا يفْترونَ واَثْقَاالً
 ولَقَد اَرسلْنا نوحا ِالَى قَوِمِه فَلَِبثَ ِفيِهم اَلْف سنٍة ِاالَّ (13)

 (14)خمِسني عاما فَاَخذَهم الطُّوفَانُ وهم ظَاِلمونَ 
و Veُنآم وا الَِّذين iman edipِملُواعو  işler yapanlarınاِتاِلحالص  iyi 

نلَنُكَفِّر elbette örterizمنْهع  onlaraَئاِتِهميس  kötülükleriniو  ve 
منَّهِزيلَنَج karşılık veririzنسَأح  daha güzeli ileلُونمعالَِّذي كَانُوا ي  

yaptıklarının 
7) Ve iman edip iyi işler yapanların kötülüklerini elbette 
örteriz ve onlara, yaptıklarının daha güzeli ile karşılık 
veririz. 
(*)Rivayet olunduğuna göre, bu ayetler müşriklerin eziyetlerinden 
dehşete kapılan sahabeden bir gurup müslüman hakkında -bir başka 
görüşe göre Ammar hakkında- nazil olmuştur.419 

و Veنَايصو  biz tavsiye etmişizdirانالِْإنْس  insanaِهياِلدِبو  ana-
babasınaنًاسح  iyi davranmasınıو  Veِإن  eğerاكداهج  

zorlarlarsaِبي ِلتُشِْرك  bana ortak koşman içinام  bir şeyiسلَي  
olmayanلَك  seniِبِه  onlar hakkındaِعلْم  bilginفَلَا  etmeامهتُِطع  

onlara itaatِإلَي  ancak banadırكُمِجعرم  Dönüşünüzُئكُمفَُأنَب  
Size haber vereceğimا كُنْتُمِبم  olduklarınızıلُونمتَع  yapmış 

8) Ve biz, insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye 
etmişizdir. Ve eğer onlar, seni, hakkında bilgin olmayan bir 
şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. 
Dönüşünüz ancak banadır. Size yapmış olduklarınızı haber 
vereceğim. 
Sa'd b. Ebî Vakkâs'ın şöyle dediği rivayet olunur: Ben anneme iyi 
davranan bir kimseydim. Müslüman olunca annem dedi ki: Ey Sa'd! Bu, 
ortaya yeni çıkardığın din nedir? Ya bu dinini bırakırsın, ya da, ben 
ölünceye kadar ne yer ne içerim. Sonra ölürüm de, bu yüzden kınanırsın 
ve sana : "Ey annesinin katili" diye hitap edilir. Ben dedim ki: Anneciğim 
bunu yapma. Ben, bu dinimi asla hiçbir şey için bırakmam. Sa'd diyor ki: 
Annem, hiçbir şey yemeden bir gün bir gece durdu. Dolayısıyle halsiz 
düştü. Sonra yine yemeden, bir gün bir gece daha durdu. Bunu görünce 
dedim ki: Anneciğim, vallahi sen biliyorsun ki, senin yüz canın olsa ve 
birer, birer çıksalar, ben bu dinimi asla bırakmam. İster ye, isler yeme. 
Annem bunu görünce, yemeği yedi. Bunun üzerine Yüce Allah şu âyeti 
indirdi: "Biz insana, ana-babasma iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. 
Eğer onlar, seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için 
zorlarlarsa, onlara itaat etme..."420 
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 (15)ِللْعالَِمني فَاَنجيناه واَصحاب السِفينِة وجعلْناها اَيةً 
وِابرِهيم ِاذْ قَالَ ِلقَوِمِه اعبدوا اَهللا واتقُوه ذَِلكُم خير لَكُم ِانْ 

 ِانما تعبدونَ ِمن دوِن اِهللا اَوثَانا وتخلُقُونَ (16)كُنتم تعلَمونَ 
 يمِلكُونَ لَكُم ِرزقًا ِافْكًا ِانَّ الَِّذين تعبدونَ ِمن دوِن اِهللا الَ

فَابتغوا ِعند اِهللا الرزق واعبدوه واشكُروا لَه ِالَيِه ترجعونَ 
 وِانْ تكَذِّبوا فَقَد كَذَّب اُمم ِمن قَبِلكُم وما علَى (17)

 ِبنيالَغُ الْموِل ِاالَّ الْبس(18)الرفا كَيوري لَمِدىُء اُهللا  اَوبي 
 ِسريلَى اِهللا يع ِانَّ ذَِلك هِعيدي ثُم لْقوا ِفى (19)الْخقُلْ ِسري 

اْالَرِض فَانظُروا كَيف بداَ الْخلْق ثُم اُهللا ينِشىُء النشاَةَ اْالَِخرةَ 
 ٍء قَِديرىلَى كُلِّ شآُء(20)ِانَّ اَهللا عشي نم ذِّبعي  نم محريو 

 ومآ اَنتم ِبمعِجِزين ِفى اْالَرِض والَ (21)يشآُء وِالَيِه تقْلَبونَ 
 (22)ِفى السمآِء وما لَكُم ِمن دوِن اِهللا ِمن وِلى والَ نِصٍري 

حر وا ِمنِئسي ِلقَآِئِه اُولَِئكاِت اِهللا ووا ِباَيكَفَر الَِّذينِتى وم
 اَِليم ذَابع ملَه اُولَِئك(23)و 

ذِّبعي azabederنم  kimseyeشَاءي  Dilediğiمحريو  esirgerنم  
kimseyi deشَاءي  dilediğiniِهِإلَيو  Ancak O'naونتُقْلَب  

döndürüleceksiniz 
21) Dilediği kimseye azap eder, dilediği kimseyi de esirger. 
Ancak O'na döndürüleceksiniz. 

و Veام  neَأنْتُم  sizِجِزينعِبم  âciz bırakamazsınızِضِفي الَْأر  
yeryüzündeو  veلَا  ne deاِءمِفي الس  gökteا لَكُممو  

bulamazsınızوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah'tanِليو ِمن  bir dostو  
ve يٍرلَا نَِص yardımcı da 

22) Ve siz (Allah’ı) ne yeryüzünde ve ne de gökte âciz 
bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da 
bulamazsınız. 

و Veواكَفَر الَِّذين  inkâr edenlerاِتِبآي  âyetleriniاللَِّه  Allah'ınو  
ve ِلقَاِئِه O'na kavuşmayıلَِئُأو ك işte onlarواِئسي  ümitlerini 

kesmişlerdirِتيمحر ِمن  benim rahmetimdenو  ve لَِئكُأو işte 
onlar içinملَه  oradaذَابع  bir azap vardırَأِليم  acıklı 

23) Ve Allah'ın âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr edenler -
işte onlar- benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve 
işte onlar için orada acıklı bir azap vardır. 
(*)Bu bölümün, Hz. İbrahim ve onun halkıyla ilgili önceki âyetlerin 
devamı sayılabileceği gibi -bir tür parantez içi ifadesi olarak- Hz. 
Peygamber ve onun kavmiyle ilgili olabileceği de belirtilmektedir. Her iki 
durumda da önemli olan, varlığı, oluşu ve hayatı başlatanın da devam 
ettirenin de Allah olduğunun ortaya konmasıdır. Bu gerçeğin "... 
görmezler mi?" şeklinde soru ifadesiyle dile getirilmesi ise insanın duyu ve 
zihin imkânlarını kullanmasının gerekliğine işaret etinektedir. Ayrıca 
sağlıklı bir şekilde incelenip üzerinde düşünüldüğünde varlığın arkasındaki 
hikmeti, planı ve o planın sahibini anlama imkânının elde edilebileceğine 
de işaret vardır. Bu yaratılış olgusunun hatırlatılmasında, -Kur'an'da 
değişik vesilelerle sık sık altı çizildiği gibi- aynı yaratıcı kudretin âhiret 
denilen ikinci hayatı gerçekleştirmeye de muktedir olduğuna bir ima 
bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 

نَاهيفََأنج Fakat biz onu kurtardıkو  ve ابحَأص kimseleriِفينَِةالس  
gemidekiو  ve الْنَاهعج bunu yaptıkًةآي  bir ibretالَِمينِللْع  
âlemlere 

15) Fakat biz onu ve gemideki kimseleri kurtardık ve bunu 
âlemlere bir ibret yaptık. 

و Veاِهيمرِإب  İbrahim deِْإذ  haniقَاَل  demişti kiِمِهِلقَو  kavmine 
  ذَِلكُمO’ndan sakının اتَّقُوهve   وAllah’a  اللَّهibadet edin اعبدوا

buرخَي  daha hayırlıdırلَكُم  sizin içinِإن  eğerكُنْتُم  isenizونلَمتَع  
bilir 

16) Ve İbrahim de; hani kavmine demişti ki: “Allah’a ibadet 
edin ve O’ndan sakının, eğer bilir iseniz bu sizin için daha 
hayırlıdır.” 

  اللَِّهbaşka  ِمن دوِنibadet ediyor  تَعبدونSiz yalnızca ِإنَّما
Allah’tanثَانًاَأو  birtakım putlaraو  ve تَخْلُقُون düzüyorsunuz 

 ibadet  الَِّذين تَعبدونGerçek şu ki  ِإنaslı olmayan yalanlar ِإفْكًا
ettiklerinizوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah’tanملَا ي ِلكُون güç 

yetiremezlerلَكُم  size قًاِرز rızık vermeyeتَغُوافَاب  öyleyse 
arayınِعنْد  katındaاللَِّه  Allah’ınَقزالر  rızkıودباعو  ibadet edin 

ه O’naو  ve وااشْكُر şükredinلَه  O’naِهِإلَي  Yalnız O’naونعجتُر  
döndürüleceksiniz 

17) “Siz yalnızca Allah’tan başka birtakım putlara ibadet 
ediyor ve aslı olmayan yalanlar düzüyorsunuz. Gerçek şu 
ki, Allah’tan başka ibadet ettikleriniz, size rızık vermeye 
güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah’ın katında arayın, O’na 
ibadet edin ve O’na şükredin. Yalnız O’na 
döndürüleceksiniz.” 

و Veِإن  eğerواتُكَذِّب  yalanlarsanızفَقَد  gerçektenكَذَّب  
yalanlamışlardırمُأم  ümmetler deِلكُمقَب ِمن  sizden önceki امو 

 bir tebliğdir  الْبلَاغyalnızcaُ  ِإلَّاRasule  الرسوِلdüşen ise علَى
الْمِبين açık 

18) “Ve eğer yalanlarsanız, gerçekten sizden önceki 
ümmetler de yalanlamışlardır. Rasule düşen ise, yalnızca 
açık bir tebliğdir.” 

  اللَّهilk baştan  يبِدُئnasıl كَيفَ görmediler ولَم يروا?mi َأ
Allah'ınَالْخَلْق  yaratılanıثُم  sonraهِعيدي  bunu tekrarladığınıِإن  
Şüphesizذَِلك  buلَىع  göreاللَِّه  Allah'aِسيري  kolaydır 

19) Allah'ın, yaratılanı ilk baştan nasıl (yarattığını), sonra 
bunu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah'a 
göre kolaydır. 

 Yeryüzünde  ِفي الَْأرِضgezip dolaşın da  ِسيرواDe ki قُْل
  ثُمyaratmış  الْخَلْقilk baştanَ  بدَأnasıl  كَيفbir bakınَ فَانْظُروا
sonraاللَّه  Allahنِشُئي  bundanَالنَّشَْأة  yaratacaktırَةالْآِخر  ahiret 

hayatını daِإن  Gerçektenاللَّه  Allahِّلَى كُلع  herٍء شَي şeye 
قَِدير kadirdir 

20) De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, ilk baştan nasıl 
yaratmış bir bakın. Allah bundan sonra ahiret hayatını da 
yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cüz 20 – Sure 29                                          Ankebut Suresi                                                  Sayfa 397 



نفَآم iman ettiلَه  onaٌلُوط  Lutو  ve قَاَل dedi kiِإنِّي  Gerçekten 
benاِجرهم  hicret edeceğimيبِإلَى ر  Rabbimeِإنَّه  Şüphe yok 

kiوه  Oِزيزالْع  Azîz’dirِكيمالْح  Hakîm’dir 
26) Lut ona iman etti ve dedi ki: “Gerçekten ben Rabbime 
hicret edeceğim. Şüphe yok ki O, Azîz’dir, Hakîm’dir.” 

و Veنَابهو  biz bağışladıkلَه  onaَاقحِإس  İshak’ıو  ve قُوبعي 
Yakub’uو  ve لْنَاعج kıldıkِتِهيِفي ذُر  onun soyundaَةوالنُّب  
nebiliğiو  ve الِْكتَاب kitabıو  Veنَاهآتَي  ona verdikهرَأج  

mükâfatınıانْيِفي الد  dünyadaِإنَّهو  Şüphesiz o ِةِفي الْآِخر 
ahirette deاِلِحينالص لَِمن  salihlerdendir 

27) Ve biz ona İshak’ı ve Yakub’u bağışladık ve onun 
soyunda nebiliği ve kitabı kıldık. Ve ona mükâfatını 
dünyada verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. 

و Veلُوطًا  Lût'u daْقَاَل  ِإذ demişti kiِمِهِلقَو  O kavmineِإنَّكُم  
Gerçekten sizلَتَْأتُون  yapıyorsunuzَالْفَاِحشَة  hayâsızlığı قَكُمبا سم 

  ِمن الْعالَِمينhiçbir kimsenin  ِمن َأحٍدdaha önce yapmadığı ِبها
alemden 

28) Ve Lût'u da. O, kavmine demişti ki: Gerçekten siz, daha 
önce alemden hiçbir kimsenin yapmadığı bir hayâsızlığı 
yapıyorsunuz! 

َأِئنَّكُم Siz ille de mısınızلَتَْأتُون  yaklaşacakاَلجالر  erkeklere 
ونتَقْطَعو kesecekِبيَلالس  yolو  ve تَْأتُون yapacakِفي نَاِديكُم  

toplantılarınızdaنكَرالْم  edepsizliklerا كَانفَم  iseابوج  cevabı 
 şöyle demelerinden  َأن قَالُواibaret oldu  ِإلَّاKavminin قَوِمِه
 ِمنisen   كُنتŞayetَ  ِإنAllah'ın  اللَِّهazabını  ِبعذَاِبgetir bize اْئِتنَا

اِدِقينالص doğru söyleyenlerden 
29) Siz, ille de erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve 
toplantılarınızda edepsizlikler yapacak mısınız? Kavminin 
cevabı ise, şöyle demelerinden ibaret oldu: Şayet doğru 
söyleyenlerden isen, Allah'ın azabını getir bize. 

  الْقَوِمkarşı  علَىbana yardım eyle  انصرِنيRabbim  ربdedi قَاَل
güruhunaفِْسِدينالْم  fesatçılar 

30) Fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle Rabbim! 
dedi. 
(*)Bu âyetlerde aktarılan Lût aleyhisselâm ve kavmiyle ilgili bilgiler, 
önemli ölçüde önceki bazı sûrelerde de yeri geldikçe birbirine yakın 
ifadelerle verilmiştir; ayrıca oralarda konuyla ilgili gerekli açıklama ve 
yorumlan da sunmuş bulunuyoruz. Şu kadarını bir defa daha hatırlatalım 
ki, Allah Teâlâ varlık düzeni içinde doğal üremeyi ve cinsel hayatı erkekle 
dişi arasındaki birleşmeye bağlamıştır. Gerek burada gerekse diğer 
sûrelerin ilgili bölümlerinde Hz. Lût, erkekler için tek meşru ilişki yolunun 
kadınlarla evlenme olduğunu açıkça belirtmiş; aynı yerlerde eşcinsellik 
kesin bir dille yasaklanmış; bu ahlâksızlığın yaygınlık kazandığı toplumu 
bekleyen akıbetin ağır bir felâket olduğu bildirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تلُوه اَو حرقُوه فَاَنجيه فَما كَانَ جواب قَوِمِه ِاالَّ اَنْ قَالُوا اقْ
 وقَالَ (24)اُهللا ِمن الناِر ِانَّ ِفى ذَِلك الَياٍت ِلقَوٍم يؤِمنونَ 

ِانما اتخذْتم ِمن دوِن اِهللا اَوثَانا مودةَ بيِنكُم ِفى الْحيوِة 
كُمضعب كْفُرِة يمالِْقي موي ا ثُمينالد كُمضعب نلْعيٍض وعِبب 

 اِصِرينن ِمن ا لَكُممو ارالن يكُمأْوما وضع(25)ب لَه نفَآم 
 ِكيمالْح ِزيزالْع وه هى ِانبِالَى ر اِجرهى مقَالَ ِانلُوطٌ و

(26)يا ِفى ذُرلْنعجو قُوبعيو قحِاس ا لَهنبهوةَ  ووبِتِه الن
 ِة لَِمنِفى اْالَِخر هِانا وينِفى الد هراَج اهنياَتو ابالِْكتو

 اِلِحنيةَ (27)الصونَ الْفَاِحشأْتلَت كُمِمِه ِانلُوطًا ِاذْ قَالَ ِلقَوو 
 الَِمنيالْع ٍد ِمناَح ا ِمنِبه قَكُمبا س(28)مكُمونَ  اَِئنأْتلَت 

الرجالَ وتقْطَعونَ السِبيلَ وتأْتونَ ِفى ناِديكُم الْمنكَر فَما 
 ِمن تذَاِب اِهللا ِانْ كُنا ِبعِمِه ِاالَّ اَنْ قَالُوا ائِْتنقَو ابوكاَنَ ج

 اِدِقني(29)الص فِْسِدينِم الْملَى الْقَوِنى عرصان بقَالَ ر 
(30) 

  ِإلَّاkavminin  قَوِمِهcevabı  جوابüzerine  كَانBunun فَما
yalnızcaَأن  olduقَالُوا  demekاقْتُلُوه  Onu öldürünَأو  ya da 
قُوهرح onu yakınاهفََأنج  Böylece onu kurtardıاللَّه  Allah ِمن 
 ayetler vardır لَآياٍت bunda  ِفي ذَِلكŞüphesiz  ِإنateşten النَّاِر
 iman eden  يْؤِمنُونbir kavim için ِلقَوٍم

24) Bunun üzerine kavminin cevabı yalnızca: “Onu öldürün 
ya da onu yakın.” demek oldu. Böylece Allah onu ateşten 
kurtardı. Şüphesiz bunda, iman eden bir kavim için ayetler 
vardır. 

و Ve قَاَل dedi kiاِإنَّم  ancakاتَّخَذْتُم  Siz edindinizوِند ِمن  başka 
 bir dostluk için  مودةbir takım putlarıَ  َأوثَانًاAllah’tan اللَِّه
ِنكُميب kendi aranızdaاِةيِفي الْح  hayatındaانْيالد  dünyaثُم  Sonra 
موي günündeِةامالِْقي  kıyametكْفُري  inkâr edecekكُمضعب  

kiminiziٍضعِبب  kiminizو  ve نلْعي lanet edecektirكُمضعب  
kiminizeاضعب  kiminizاكُمْأومو  Barınağınızالنَّار  ateştirامو  

yokturلَكُم  sizinنَاِصِرين ِمن  yardımcılarınız da 
25) Ve dedi ki: “Siz ancak dünya hayatında kendi aranızda 
bir dostluk için, Allah’tan başka birtakım putları (dost) 
edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkâr 
edecek ve kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız 
ateştir, sizin yardımcılarınız da yoktur.”  
(*)Hz. İbrahim, kavminin bayram şenliği için kasabanın dışına çıktığı bir 
sırada, en büyükleri dışındaki bütün putlarını kırmış, bu yüzden onu ateşe 
atarak cezalandırmaya kalkıştıklarında Allah Teâlâ bir mucize 
gerçekleştirip, o dehşetli ateşi serinliğe dönüştürmüştü, İbrahim de sağ 
salim kurtulmuştu. 
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ولَما جآَء ت رسلُنآ ِابرِهيم ِبالْبشرى قَالُوا ِانا مهِلكُو اَهِل هِذِه 
 وا ظَاِلِمنيا كَانلَهِة ِانَّ اَهيا لُوطًا قَالُوا (31)الْقَرقَالَ ِانَّ ِفيه 

نحن ِمن تكَان هاَترِاالَّ ام لَهاَهو هنيجنا لَنِفيه نِبم لَماَع 
 اِبِرين(32)الْغ اقضو ا لُوطًا ِسىَء ِبِهملُنسر آَء تآ اَنْ جلَمو 

ِبِهم ذَرعا وقَالُوا الَ تخف والَ تحزنْ ِانا منجوك واَهلَك ِاالَّ 
رام اِبِرينالْغ ِمن تكَان كِذِه (33)اَتِل هلَى اَهِزلُونَ عنا مِان 

 ولَقَد تركْنا (34)الْقَريِة ِرجزا ِمن السمآِء ِبما كَانوا يفْسقُونَ 
 وِالَى مدين اَخاهم شعيبا (35)ِمنها اَيةً بينةً ِلقَوٍم يعِقلُونَ 

لَ ياقَوِم اعبدوا اَهللا وارجوا الْيوم اْالَِخر والَ تعثَوا ِفى فَقَا
 فِْسِدينِض موا (36)اْالَرحبفَةُ فَاَصجالر مهذَتفَاَخ وهفَكَذَّب 

 اِثِمنيج اِرِهم(37)ِفى د ِمن لَكُم نيبت قَدو ودثَما وادعو 
يزو اِكِنِهمسِبيِل مِن السع مهدفَص مالَهمطَانُ اَعيالش ملَه ن

 ِصِرينبتسوا مكَان(38)و 
و Veنيدِإلَى م  Medyen'e deمَأخَاه  kardeşleriابيشُع  Şuayb'ıفَقَاَل  

dediاي  Eyِمقَو  kavmimوادباع  kulluk edinاللَّه  Allah'aو  ve 
  ولَا تَعثَواahiret  الْآِخرgününe  الْيومumut bağlayın ارجوا

karışıklık çıkarmayınِضِفي الَْأر  yeryüzündeفِْسِدينم  
bozgunculuk yaparak 

36) Ve Medyen'e (kavmine)de kardeşleri Şuayb: Ey 
kavmim! Allah'a kulluk edin, ahiret gününe umut bağlayın, 
yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın! 
dedi. 

وهفَكَذَّب Fakat onu yalancılıkla itham ettilerمفََأخَذَتْه  Kendilerini 
yakalayıverdiُفَةجالر  bir sarsıntıواحبفََأص  çöke kaldılar ِفي 

اِرِهمد yurtlarındaاِثِمينج  diz üstü 
37) Fakat onu yalancılıkla itham ettiler. Kendilerini bir 
sarsıntı yakalayıverdi, yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. 
(*)Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Şuayb'ın ismi zikredilmeden anlatılmakta, 
tefsirlerde ise Hz. Şuayb'ın kayınpederinin Şuayb aleyhisselâm olduğu 
bildirilmektedir. Sînâ yarımadasının kuzeyindeki bölgenin adı olan 
Medyen'de peygamber olmuş; fakat onun bütün gayretlerine rağmen 
halkı, başka günahları yanında özellikle iş ve ticaret hayatında hukuk ve 
ahlâk kurallarını çiğnedikleri, insanların yolunu kesip hak dini 
öğrenmelerine engel oldukları için helak olmuşlardır. 

و Veاادع  Âdو  ve ودثَم Semûd'u daو  Veقَد  gerçektenنيتَب  
apaçık anlaşılmaktadırلَكُم  sizin içinاِكِنِهمسم ِمن  oturdukları 

yerlerdenنيزو  güzel gösteripملَه  onlaraَطالشَّي ان Şeytan 
مالَهمَأع yaptıkları işleriمهدفَص  onları çıkardıِبيِلالس نع  yoldan 

و Veكَانُوا  durumdaydılarِصِرينتَبسم  bakıp görebilecek 
38) Ve Âd ve Semûd'u (kavmin)da. Ve gerçekten sizin için, 
oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. Şeytan onlara 
yaptıkları işleri güzel gösterip onları yoldan çıkardı. Ve 
bakıp görebilecek durumdaydılar. 
(*)Âd ve Semûd iki eski Arap kavmidir. İlkine Hûd aleyhisselâm, 
ikincisine de Hz. Salih peygamber olmuştur. Âyette şeytanın, bu 
toplulukların yapıp ettikleri üzerindeki etkisinden söz edilmekle birlikte, 
aslında onların gerçeği görme yeteneğine (istibsâr) sahip olduktan özellikle 
belirtilmektedir.  
 
 
 
 
 
 

و Ve الَم vakitْتاءج  geldikleriلُنَاسر  Elçilerimizاِهيمرِإب  
İbrahim’eىشْرِبالْب  bir müjde ileقَالُوا  dediler kiِإنَّا  Muhakkak 

ki bizِلكُوهم  helâk edeceğizِلَأه  halkınıِذِهه  şuِةيالْقَر  kasaba 
ِإن Çünküالَهَأه  onun halkıكَانُوا  oldularظَاِلِمين  zalim 

31) Ve elçilerimiz İbrahim’e bir müjde ile geldikleri vakit, 
dediler ki: “Muhakkak ki biz şu kasaba halkını helâk 
edeceğiz. Çünkü onun halkı zalim oldular.” 

 Lût da vardır  لُوطًاonun içinde  ِفيهاKuşkusuz  ِإنDedi ki قَاَل
 kimin  ِبمنdaha iyi biliriz  َأعلَمbiz  نَحنDediler ki قَالُوا

olduğunuاِفيه  Onun içindeنَّهيلَنُنَج  onu muhakkak 
kurtaracağızو  ve لَهَأه ailesiniِإلَّا  dışındaَأتَهرام  Kendi karısı 

  geride  ِمن الْغَاِبِرينkalacaklardandır كَانَتْ
32) Dedi ki: “Kuşkusuz onun içinde Lût da vardır.” Dediler 
ki: “Onun içinde kimin olduğunu biz daha iyi biliriz. Kendi 
karısı dışında, onu ve ailesini muhakkak kurtaracağız. 
(Karısı) geride kalacaklardandır.” 

و Veالَم  vakitْتاءج َأن  geldiğiلُنَاسر  elçilerimizلُوطًا  Lût'a 
ِسيء tasalandıِبِهم  onlar hakkındaو  ve اقَ ِبِهمض ne 

yapacağınıاعذَر  bilemediو  Veقَالُوا  dedilerْلَا تَخَف  korkma 
نزلَا تَحو tasalanmaِإنَّا  Çünkü bizم وكنَج seni de kurtaracağız 
لَكَأهو aileni deِإلَّا  Yalnız müstesnaَأتَكرام  karın كَانَتْ ِمن 

الْغَاِبِرين kalacaklar arasında bulunan 
33) Ve elçilerimiz Lût'a geldiği vakit, onlar hakkında 
tasalandı ve ne yapacağını bilemedi. Ve korkma, 
tasalanma! Çünkü biz seni de aileni de kurtaracağız. 
Yalnız, kalacaklar arasında bulunan karın müstesna, 
dediler. 

 halkının  َأهِلüzerine  علَىindireceğiz  منِزلُونBiz şüphesiz ِإنَّا
 ا ِبمgökten  ِمن السماِءbir azap  ِرجزاmemleket  الْقَريِةbu هِذِه

karşılıkكَانُوا  çıkmalarınaقُونفْسي  yoldan 
34) "Biz, şüphesiz, bu memleket halkının üzerine, yoldan 
çıkmalarına karşılık gökten bir azap indireceğiz." 

لَقَد و Andolsun kiكْنَاتَر  biz bırakmışızdırاِمنْه  oradanًةآي  bir 
ibret nişânesiًنَةيب  apaçıkٍمِلقَو  bir kavim içinِقلُونعي  aklını 

kullanacak 
35) Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir kavim için 
oradan apaçık bir ibret nişânesi bırakmışızdır. 
(*)Bu âyetlerde aktarılan Lût aleyhisselâm ve kavmiyle ilgili bilgiler, 
önemli ölçüde önceki bazı sûrelerde de yeri geldikçe birbirine yakın 
ifadelerle verilmiştir; ayrıca oralarda konuyla ilgili gerekli açıklama ve 
yorumları da sunmuş bulunuyoruz. Şu kadarını bir defa daha hatırlatalım 
ki, Allah Teâlâ varlık düzeni içinde doğal üremeyi ve cinsel hayatı erkekle 
dişi arasındaki birleşmeye bağlamıştır. Gerek burada gerekse diğer 
sûrelerin ilgili bölümlerinde Hz. Lût, erkekler için tek meşru ilişki 
yolunun kadınlarla evlenme olduğunu açıkça belirtmiş; aynı yerlerde 
eşcinsellik kesin bir dille yasaklanmış; bu ahlâksızlığın yaygınlık kazandığı 
toplumu bekleyen akıbetin ağır bir felâket olduğu bildirilmiştir. 
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  اللَِّهbaşka  ِمن دوِنedinenlerin  الَِّذين اتَّخَذُواdurumu مثَُل
Allah'tanاءِليَأو  dostlarثَِلكَم  durumu gibidirوِتنكَبالْع  

örümceğinْاتَّخَذَت  edinirتًايب  bir yuvaو  veِإن  şüphesizنهَأو  
en çürüğüوِتيالْب  halbuki yuvalarınُتيلَب  yuvasıdırوِتنْكَبالْع  
Örümcekلَو  Keşkeكَانُوا  idiونلَمعي  bilseler 

41) Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin 
durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; ve halbuki 
yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke 
bilseler idi! 

ِإن şüphesizاللَّه  Allahلَمعي  bilirونعدا يم  yalvardıklarını ِمن 
 Ve  وhangi şeye  ِمن شَيٍءonlar'ın kendisini bırakıp da دوِنِه
وه Oِزيزالْع  mutlak güçِكيمالْح  hikmet sahibidir 

42) Allah, onlar'ın kendisini bırakıp da hangi şeye 
yalvardıklarını şüphesiz bilir. Ve O, mutlak güç, hikmet 
sahibidir. 

و Veِتلْك  işte bizْثَاُل الَأم bu temsilleriاهِربنَض  getiriyoruzِللنَّاِس  
insanlar içinاِقلُهعا يم و  Fakat onları düşünüp anlayabilirِإلَّا  

ancakوناِلمالْع  bilenler 
43) Ve işte biz, bu temsilleri insanlar için getiriyoruz. Fakat 
onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir. 

  ِبالْحقyeriِّ الَْأرضve   وgökleri  السماواِتAllah  اللَّهyarattı خَلَقَ
hak olarakِإن  Şüphesizِفي ذَِلك  bundaًةلَآي  bir nişâne 

bulunmaktadırْؤِمِنينِللْم  iman edenler için 
44) Allah, gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphesiz bunda, 
iman edenler için bir nişâne bulunmaktadır. 

 ve  وKitab'ı  ِمن الِْكتَاِبSana  ِإلَيكvahyedilen  ما ُأوِحيoku اتُْل
َأِقم kılَلَاةالص  namazıِإن  Muhakkak kiَلَاةالص  namazىتَنْه  

alıkoyarشَاِءالْفَح نع  hayâsızlıktanو  ve نْكَِرالْم kötülükten 
لَِذكْرو anmakاللَِّه  Allah'ıرَأكْب  elbette en büyüğüdürو  Veاللَّه  
Allahلَمعي  bilirوننَعا تَصم  yaptıklarınızı 

45) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak 
ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı 
anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Ve Allah 
yaptıklarınızı bilir. 
(*)Kitaptan maksat Kur'ân-ı Kerîm'dir. Her ne kadar burada, "Kur'an'dan 
önce indirilmiş Tevrat ve ekleri"nin kastedildiğini ileri sürmüşse de,  bu 
yorum, her şeyden önce âyetin lafzına uymamaktadır. Çünkü burada 
açıkça Hz. Muhammed'e hitap edilerek "kitaptan sana indirilen" 
denilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقَارونَ وِفرعونَ وهامانَ ولَقَد جآَء هم موسى ِبالْبيناِت 
اِبِقنيوا سا كَانمِض ووا ِفى اْالَرركْبتا (39) فَاسذْناَخ فَكُال 

ِبذَنِبِه فَِمنهم من اَرسلْنا علَيِه حاِصبا وِمنهم من اَخذَته الصيحةُ 
وِمنهم من خسفْنا ِبِه اْالَرض وِمنهم من اَغْرقْنا وما كَانَ اُهللا 

ي مهفُسوا اَنكَان لَِكنو مهظِْلمونَ ِلي(40)ظِْلم ثَلُ الَِّذينم 
اتخذُوا ِمن دوِن اِهللا اَوِلياَء كَمثَِل الْعنكَبوِت اتخذَت بيتا وِانَّ 

 ِانَّ اَهللا (41)اَوهن الْبيوِت لَبيت الْعنكَبوِت لَو كَانوا يعلَمونَ 
 (42) وهو الْعِزيز الْحِكيم يعلَم ما يدعونَ ِمن دوِنِه ِمن شىٍء

 (43)وِتلْك اْالَمثَالُ نضِربها ِللناِس وما يعِقلُها ِاالَّ الْعاِلمونَ 
 ِمِننيؤةً ِللْمالَي ِانَّ ِفى ذَِلك قِبالْح ضاْالَراِت ووماُهللا الس لَقخ

تاِب واَِقِم الصلَوةَ ِانَّ  اُتلُ مآ اُوِحى ِالَيك ِمن الِْك(44)
الصلَوةَ تنهى عِن الْفَحشاِء والْمنكَِر ولَِذكْر اِهللا اَكْبر واُهللا 

 (45)يعلَم ما تصنعونَ 
و Veونقَار  Karun'uنوعِفرو  Firavun'uو  ve انامه Hâmân'ı 

daلَقَدو  Andolsun kiمهاءج  onlara getirmişti deىوسم  Musa 
 ِفي büyüklük taslamışlardı  فَاستَكْبرواapaçık deliller ِبالْبينَاِت
 geçebilecek  كَانُوا ساِبِقينdeğillerdi  ماVe  وyeryüzünde الَْأرِض

39) Ve Karun'u, Firavun'u ve Hâmân'ı da. Andolsun ki, 
Musa onlara apaçık deliller getirmişti de yeryüzünde 
büyüklük taslamışlardı. Ve (azabımızdan kurtulup) 
geçebilecek değillerdi. 

 günahı  ِبذَنِْبِهher birini cezalandırdık  َأخَذْنَاNitekim فَكُلا
sebebiyleمفَِمنْه  onlardanنم  Kimininلْنَاسَأر  gönderdikِهلَيع  

üzerineا حاِصب taşlar savuran rüzgârlarمِمنْهو  onlardan نم 
kiminiَأخَذَتْه  yakaladıُةحيالص  korkunç bir sesمِمنْهو  onlardan 

نم kiminiفْنَاخَس  geçirdikِبِه  dibineضالَْأر  yerinمِمنْهو  
onlardanنم  kimini deقْنَاَأغْر  suda boğdukو  Ve اللَّه ا كَانم 

Allahمهظِْلمِلي  onlara zulmetmiyorلَِكنو  asılمهكَانُوا َأنْفُس  onlar 
kendilerineونظِْلمي  zulmediyorlardı 

40) Nitekim, onlardan herbirini günahı sebebiyle 
cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgârlar 
gönderdik, onlardan kimini korkunç bir ses yakaladı, 
onlardan kimini yerin dibine geçirdik, onlardan kimini de 
suda boğduk. Ve Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar 
kendilerine zulmediyorlardı. 
(*)Ayetteki arz kelimesi Kur'an'da çoğunlukla hakkında bilgi verilen kişi 
veya topluluğun yaşadığı yeri, şehri veya ülkeyi ifade etmekte; dolayısıyla 
burada Mısır kastedilmektedir. Âyette zikri geçen kişiler, Hz, Musa'nın 
davetini etkisiz kılmaya çalışan bu ülkenin yöneticileridir. Bu yöneticilerin 
eleştirilecek birçok kötülüğü bulunmakla birlikte âyette istikbâr 
kavramıyla ululuk taslamaları, kendilerini herkesten üstün görmeleri, 
özellikle hak din mensuplarına tepeden bakıp onların inançlarını 
aşağılamaları söz konusu edilmiştir. Bu da açıkça Kur'an'ın ilke olarak 
baskıcı ve despot yönetimlere karşı tavrının somut bir örneğini ortaya 
koymaktadır. Âyetin sonundaki "Oysa (Allah'tan) kaçıp kurtulma 
imkânları yoktu" cümlesi, bütün baskıcı yöneticilerin er veya geç Allah 
katında hak ettikleri cezayı görmekten kurtulamayacaklarını ifade 
etmekte, 40. âyette de bu baskıcı kesimlerden bazılarının, kötülük ve 
inkârları yüzünden başlarına gelen felâketlerden örnekler verilmektedir.  
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 ِاالَّ الَِّذين نساَح اِب ِاالَّ ِبالَِّتى ِهىلَ الِْكتاِدلُوآ اَهجالَ تو
 مهوا ِمنا ظَلَمنِالَهو كُمِزلَ ِالَياُنا ونِزلَ ِالَيا ِبالَِّذى اُننقُولُوا اَمو

 وكَذَِلك اَنزلْنا ِالَيك (46)وِالَهكُم واِحد ونحن لَه مسِلمونَ 
 نالَِء مؤه ِمنونَ ِبِه وِمنؤي ابالِْكت ماهنياَت فَالَِّذين ابالِْكت

ؤونَ يا ِاالَّ الْكَاِفراِتنِباَي دحجا يمِبِه و لُو (47)ِمنتت تا كُنمو 
ِمن قَبِلِه ِمن ِكتاٍب والَ تخطُّه ِبيِميِنك ِاذًا الَرتاب الْمبِطلُونَ 

 بلْ هو اَيات بينات ِفى صدوِر الَِّذين اُوتوا الِْعلْم وما (48)
جونَ يا ِاالَّ الظَّاِلماِتنِباَي د(49)ح اتِه اَيلَيِزلَ عالَ اُنقَالُوا لَوو 

 ِبنيم ِذيرا نا اَنمِاناِهللا و دِعن اتا اْالَيمِه قُلْ ِانبر (50)ِمن 
 ِهملَيلَى عتي ابالِْكت كلَيا علْنزآ اَناَن كِْفِهمي لَماَو ِانَّ ِفى ذَِلك

 قُلْ كَفَى ِباِهللا بيِنى وبينكُم (51)لَرحمةً وِذكْرى ِلقَوٍم يؤِمنونَ 
شِهيدا يعلَم ما ِفى السمواِت واْالَرِض والَِّذين اَمنوا ِبالْباِطِل 

 (52)وكَفَروا ِباِهللا اُولَِئك هم الْخاِسرونَ 
لَمَأو mi? كِْفِهمي onlara yetmemişَأنَّا elbetteلْنَاَأنْز  indirmemiz 
كلَيع sanaالِْكتَاب  Kitab'ıتْلَىي  okunmakta olanِهملَيع  

Kendilerineِإن  Kuşkusuzِفي ذَِلك  ondaًةمحلَر  rahmetو  ve 
 iman eden  يْؤِمنُونbir kavim için  ِلقَوٍمibret vardır ِذكْرى

51) Kendilerine okunmakta olan Kitab'ı elbette sana 
indirmemiz onlara yetmemiş mi? Kuşkusuz iman eden bir 
kavim için onda rahmet ve ibret vardır. 

 sizin  وبينَكُمBenimle  بيِنيAllah  ِباللَِّهyeter  كَفَىDe ki قُْل
aranızdaاشَِهيد  şahit olarakلَمعي  bilirام  ne varsaاِتاومِفي الس  

Göklerdeو  ve ِضالَْأر yerdeو  Veنُواآم الَِّذين  inanıpاِطِلِبالْب  
bâtılaواكَفَرو  inkâr edenlerِباللَِّه  Allah'ıلَِئكُأو  işteمه  onlardır 

ونالْخَاِسر ziyana uğrayacaklar 
52) De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. 
Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Ve bâtıla inanıp Allah'ı 
inkâr edenler, işte ziyana uğrayacaklar onlardır. 
(*)Hz.Peygamber dönemindeki inkarcılar, genellikle iyi niyetli olarak 
Resûl-i Ekrem'in gerçekten peygamber olup olmadığım öğrenmek, 
dolayısıyla gerçeği anlamak için değil, fakat sırf akıllarınca onu güç 
durumda bırakmak maksadıyla sık sık geçmişteki bazı peygamberler gibi 
onun da hissî (duyulara hitap eden) mucizeler göstermesini isterlerdi. 50. 
âyette öncelikle mucize göstermenin Allah'a ait olduğu, Peygamber'in 
görevinin ise insanları inanç ve amel hayatı konusunda uyarmak ve 
aydınlatmaktan ibaret bulunduğu bildirilmekte; 51. âyette ise çok önemli 
bir noktaya dikkat çekilmektedir: "Kendilerine okunan bu kitabı sana 
göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu?" Şu halde Peygamber 
efendimizin en büyük mucizesi Kur'an'dır; insanlara asıl gerekli olan, gelip 
geçici hissî mucizeler değil, benzerini asla ortaya koyamayacakları, hayatın 
her anında feyzinden yararlanmaları mümkün olan bu ebedî mucizedir.  
Öteki mucizeler duyulara hitap eder, gelip geçicidir; Kur'an ise okunan 
mucizedir, akla hitap eder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veاِدلُوا لَا تُج ancak mücadele edinَلَأه  ehl-iالِْكتَاِب  kitapla
bir yana  ِإلَّاen güzel  َأحسنonlarla  ِهيyoldan  ِبالَِّتيancak ِإلَّا

deyin ki قُولُوا ve  وiçlerinden  ِمنْهمzulmedenleri الَِّذين ظَلَموا
 وُأنِْزَل Bize  ِإلَينَاindirilene de  ِبالَِّذي ُأنِْزَلiman ettik آمنَّا

indirilene deكُمِإلَي  sizeنَاِإلَهو  Bizim ilahımız daكُمِإلَهو  sizin 
ilahınız daاِحدو  birdirو  ve ننَح bizلَه  O'naونِلمسم  teslim 

olmuşuzdur 
46) Ve ancak içlerinden zulmedenleri bir yana, ehl-i kitapla 
ancak onlarla en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: 
Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim 
ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim 
olmuşuzdur. 

و Veكَذَِلك  işte böyleceلْنَاَأنْز  indirdikكِإلَي  sanaالِْكتَا ب bu 
Kitab'ıفَالَِّذين Onun içinمنَاهآتَي  kendilerine verdiklerimiz
الِْكتَاب kitapْؤِمنُوني  iman ediyorlarِبِه  onaُؤلَاءه ِمنو  

Şunlardan da nice kimseler vardırْؤِمني نم  iman edenِبِه  
onaو  Veدحجا يم  bile bile inkâr ederاِتنَا ِبآي ayetlerimiziِإلَّا  

ancakونالْكَاِفر  kâfirler 
47) Ve işte böylece sana bu (öncekileri tasdik edici) Kitab'ı 
indirdik. Onun için, kendilerine kitap verdiklerimiz ona 
iman ediyorlar. Şunlardan (bedeviler)da ona iman eden nice 
kimseler vardır. Ve ayetlerimizi, ancak kâfirler bile bile 
inkâr eder. 

و Veام  neَكُنْت  senتَتْلُو  okurِلِهقَب ِمن  bundan önceِكتَاٍب ِمن  
bir yazıو  veلَا  ne deتَخُطُّه  onu yazardınِميِنكِبي  elinleِإذًا  

Öyle olsaydıتَابلَار  kuşku duyarlardıِطلُونبالْم  bâtıla uyanlar 
48) Ve sen bundan önce ne bir yazı okur ve ne de elinle onu 
yazardın. Öyle olsaydı, bâtıla uyanlar kuşku duyarlardı. 

  ِفي صدوِرapaçık  بينَاتâyetlerdirٌ  آياتoٌ  هوHayır بْل
sînelerindeالَِّذين  kendilerineُأوتُوا  verilenlerinْالِْعل م ilimو  Ve

دحجا يم bile bile inkâr ederاِتنَاِبآي  ayetlerimiziِإلَّا  ancak
ونالظَّاِلم zalimler 

49) Hayır, o (Kur'an), kendilerine ilim verilenlerin 
sînelerinde apaçık âyetlerdir. Ve ayetlerimizi, ancak 
zalimler bile bile inkâr eder. 

و Veَالُوا ق derlerلَالَو  değil miydi?ُأنِْزَل  indirilmeliِهلَيع  ona
  الْآياتancakُ  ِإنَّماDe ki  قُْلRabbinden  ِمن ربِهmucizeler آياتٌ

Mucizelerِعنْد  katındadırاللَِّه  Allah'ınو  Veاِإنَّم  sadeceَأنَا  
ben iseنَِذير  bir uyarıcıyımِبينم  apaçık 

50) "Ve ona Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi?" 
derler. De ki: Mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben 
ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Kitap Ehli olan Yahudi ve Hiristiyanlarla, aşırı 
taassuba kapılıp lüzumsuz tartışmalara; kırıcı, üzücü, nefret uyandırıcı 
mücadelelere girmenin doğru olmayacağı hatırlatıldı. Onlarla seviyeli, 
vakarlı ve bilimsel açıdan bazı konular üzerinde fikir teatisi 
yapılabileceğine işaret edildi. Sonra da kendilerine daha önce kitap 
verilenlerden gerçekçi ilim adamları üzerinde durularak onlardan bir 
kısmının tereddüt etmeden İslâm'ı din olarak seçtiklerine dikkatler çekildi. 
Arkasından, mu'cize isteyenlere Kur'ân'ın en büyük ve en kalıcı mu'cize 
olduğu bildirilerek bu ilâhî kitabı bilimsel bir gözle incelemeleri tavsiye 
edildi. 
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 Sonunda  ثُمölümü  الْموِتtadacaktır  ذَاِئقَةnefisُ  نَفٍْسHer كُلُّ
 döndürüleceksiniz  تُرجعونbize ِإلَينَا

57) Her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz. 

و Veنُواآم الَِّذين iman edip ِملُواعو işler yapanlarıاِتاِلحالص  
güzelمَئنَّهولَنُب   muhakkak ki onları yerleştireceğizنَِّةالْج ِمن  

cennetفًاغُر  köşklerineِريتَج  akanاِتهتَح ِمن  altlarındanارالَْأنْه  
ırmaklarخَاِلِدين  ebedî kalmak üzereاِفيه  içindeمِنع  ne 
güzeldirرَأج  mükâfatıاِمِلينالْع  İşler yapanların 

58) Ve iman edip güzel işler yapanları, muhakkak ki onları, 
içinde ebedî kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennet 
köşklerine yerleştireceğiz. (Güzel) işler yapanların mükâfatı 
ne güzeldir! 

الَِّذين Onlar kimselerdirواربص  sabredenو  ve لَىع yalnızِهمبر  
Rablerine كَّلُونتَوي güvenip dayanmaktadırlar 

59) Onlar, sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine 
güvenip dayanmaktadırlar. 

و Veنكََأي  niceٍةابد ِمن  canlı var kiِمُللَا تَح  taşımıyorاقَهِرز  
rızkınıاللَّه  Allah'tırاقُهزري  Onlara da rızık verenاكُمِإيو  size 

deو  Veوه  Oِميعالس  her şeyi işitirِلالْع يم bilir 
60) Ve nice canlı var ki, rızkını taşımıyor. Onlara da size de 
rızık veren Allah'tır. Ve O, her şeyi işitir, bilir. 
İbn Abbas'tan rivayet olunduğuna göre, müşrikler mü'minlere eziyet 
ettiklerinde, Rasulullah (a.s) mü'minlere, hicret etmelerini emrederek 
şöyle buyurdu: "Çıkıp Medine'ye hicret edin. Bu zâlimlere komşu 
olmayın." Mü'minler dediler ki: "Bizim orada kalacak hiç bir yerimiz ve 
emlâkimiz yok. Bizi yedirecek içirecek kimse de yok." Bunun üzerine şu 
âyet indi: "Nice hayvan var ki, rızkını (beraberinde) taşımıyor. Onların da, 
sizin de rızkınızı Allah veriyor..."421  

لَِئنو Andolsun kiمَألْتَهس  onlara diye sorsanنم  kimdir?َخَلَق  
yaratanاِتاومالس  Gökleriو  ve ضالَْأر yeriخَّرسو  buyruğu 

altında tutanسالشَّم  güneşiو  ve ْالرقَم ayıقُولُنلَي  mutlaka 
derlerاللَّه  Allahفََأنَّا  O halde nasılْؤفَكُوني  çevrilip 

döndürülüyorlar? 
61) Andolsun ki onlara: "Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve 
ayı buyruğu altında tutan kimdir?" diye sorsan, mutlaka, 
"Allah" derler. O halde nasıl çevrilip döndürülüyorlar? 

اللَّه Allahُطسبي  bol bol verirَقزالر  rızkıشَاءي نِلم  dilediğine 
  اللَّهŞüphesiz ِإنonlardan   لَهkısar  ويقِْدرkullarından ِمن ِعباِدِه

Allahِِّبكُل  herٍءشَي  şeyiِليمع  hakkıyla bilendir 
62) Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir, onlardan 
(bazılarında da) kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla 
bilendir. 

لَِئنو Andolsun kiمَألْتَهس  onlara diye sorsanنم  kimdir?َلنَز  
indiripاِءمالس ِمن  Göktenاءم  suايفََأح  canlandıranِبِه  onunla 
ضالَْأر yeryüzünüِدعب ِمن  ardındanاِتهوم  ölümününقُولُنلَي  

mutlaka derlerاللَّه  Allahقُْل  De ki دمالْح hamd daِللَِّه  Allah'a 
mahsusturْلب  Fakatَأكْثَر  çoğu مه onlarınِقلُونعلَا ي  

düşünmezler 
63) Andolsun ki onlara: "Gökten su indirip onunla 
ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir?" diye 
sorsan, mutlaka, "Allah" derler. De ki: hamd da Allah'a 
mahsustur. Fakat onların çoğu düşünmezler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذَابالْع مآَء هى لَجمسلٌ مالَ اَجلَوذَاِب وِبالْع كِجلُونعتسيو
 يستعِجلُونك ِبالْعذَاِب (53)ولَياِْتينهم بغتةً وهم الَ يشعرونَ 

 يوم يغشيهم الْعذَاب ِمن (54)اِفِرين وِانَّ جهنم لَمِحيطَةٌ ِبالْكَ
فَوِقِهم وِمن تحِت اَرجِلِهم ويقُولُ ذُوقُوا ما كُنتم تعملُونَ 

 ياِعباِدى الَِّذين اَمنوا ِانَّ اَرِضى واِسعةٌ فَِاياى فَاعبدوِن (55)
 (57)م ِالَينا ترجعونَ  كُلُّ نفٍْس ذَآِئقَةُ الْموِت ثُ(56)

والَِّذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَنبوئَنهم ِمن الْجنِة غُرفًا 
 اِمِلنيالْع راَج ما ِنعِفيه اِلِدينخ ارها اْالَنِتهحت ِرى ِمنج(58)ت 

 وكَاَين ِمن دابٍة الَ (59)ونَ اَلَِّذين صبروا وعلَى ربِهم يتوكَّلُ
 ِليمالْع ِميعالس وهو اكُمِايا وقُهزرا اُهللا يقَهِملُ ِرزح(60)ت 

 سمالش رخسو ضاْالَراِت وومالس لَقخ نم مهاَلْتس لَِئنو
 اَُهللا يبسطُ الرزق ِلمن (61)والْقَمر لَيقُولُن اُهللا فَاَنا يؤفَكُونَ 

 ِليمٍء عىِانَّ اَهللا ِبكُلِّ ش لَه قِْدرياِدِه وِعب آُء ِمنش(62)ي لَِئنو 
ساَلْتهم من نزلَ ِمن السماِء ماًء فَاَحيا ِبِه اْالَرض ِمن بعِد موِتها 

 (63)ِه بلْ اَكْثَرهم الَ يعِقلُونَ لَيقُولُن اُهللا قُِل الْحمد ِللَّ
و Veِجلُونَكتَعسي  senden çarçabuk istiyorlarذَاِبِبالْع  azabıو  Ve 

 önceden tayin  مسمىbir vade  َأجٌلeğer olmasaydı لَولَا
edilmiş مهاءلَج elbette onlara gelip çatmıştı ذَابالْع azap

 همVe  وo ansızın  بغْتَةً kendilerine geliverecektir ِتينَّهمولَيْأ
onlarونرشْعلَا ي  farkında değilken 

53) Ve senden, azabı çarçabuk istiyorlar. Ve eğer önceden 
tayin edilmiş bir vaade olmasaydı, azap elbette onlara gelip 
çatmıştı. Ve onlar farkında değilken, o ansızın kendilerine 
geliverecektir. 

ِجلُونَكتَعسي Senden çarçabuk istiyorlarذَاِبِبالْع  azabıو  Ve ِإن 
hiç şüpheleri olmasınنَّمهج  cehennemٌِحيطَةلَم  çepeçevre 

kuşatacaktırِبالْكَاِفِرين  kâfirleri 
54) Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Ve hiç şüpheleri 
olmasın, cehennem kâfirleri çepeçevre kuşatacaktır. 

موي O gündeمغْشَاهي  onları saracakذَابالْع  azapِقِهمفَو ِمن  hem 
üstlerindenِتتَح ِمنو  hem altındanِلِهمجَأر  ayaklarınınو  ve 

 Yaptıklarınızı  ما كُنْتُم تَعملُونtadın  ذُوقُواdiyecektir يقُوُل
55) O günde azap, onları hem üstlerinden hem ayaklarının 
altından saracak ve: "Yaptıklarınızı tadın" diyecektir. 

  َأرِضيŞüphesiz  ِإنiman eden  الَِّذين آمنُواkullarım ِعباِدي Ey يا
benim arzımٌةاِسعو  geniştirايفَِإي  O halde yalnızوِنيدبفَاع  

bana kulluk edin 
56) Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, benim arzım geniştir. 
O halde yalnız bana kulluk edin. 
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 الدار اْالَِخرةَ لَِهى وما هِذِه الْحيوةُ الدنيآ ِاالَّ لَهو ولَِعب وِانَّ
 فَِاذَا رِكبوا ِفى الْفُلِْك دعوا (64)الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ 

اَهللا مخِلِصني لَه الدين فَلَما نجيهم ِالَى الْبر ِاذَا هم يشِركُونَ 
(65)عتمتِليو ماهنيا اَتوا ِبمكْفُرونَ  ِليلَمعي فو(66)وا فَس 

 ِلِهموح ِمن اسالن طَّفختيا وا اَِمنمرا حلْنعا جا اَنوري لَماَو
 ومن اَظْلَم ِممِن (67)اَفَِبالْباِطِل يؤِمنونَ وِبِنعمِة اِهللا يكْفُرونَ 
ِبالْح كَذَّب ا اَولَى اِهللا كَِذبى عرافْت ِفى  ق ساَلَي آَء ها جلَم

 ى ِللْكَاِفِرينثْوم منه(68)ج مهنِديها لَنوا ِفينداهج الَِّذينو 

 ِسِننيحالْم عِانَّ اَهللا لَما ولَنب69(س( 
 )30(سورة الروم 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
ى اَدنى اْالَرِض وهم ِمن بعِد  ِف(2) غُِلبِت الروم (1)امل 

 ِفى ِبضِع ِسِنني ِللَِّه اْالَمر ِمن قَبلُ وِمن (3)غَلَِبِهم سيغِلبونَ 
 ِبنصِر اِهللا ينصر من يشاُء (4)بعد ويومِئٍذ يفْرح الْمؤِمنونَ 

 ِحيمالر ِزيزالْع وه(5)و  

 Mîm  مLâm  لElif ا
1) Elif. Lâm. Mîm. 

 Rumlar  الرومyenildi غُِلبتْ
2) Rumlar, yenildi. 

  ِمن بعِدfakat onlar  همve  وbir yerde  الَْأرِضEn yakın ِفي َأدنَى
sonraغَلَِبِهم  bu mağlûbiyetten ونغِْلبيس galip olacaklar 

3) En yakın bir yerde, fakat onlar bu mağlûbiyetten sonra 
galip olacaklar. 

  ِمن قَبُلemir  الَْأمرAllah'ın  ِللَِّهyıl  ِسِنينBirkaç  ِبضِعiçinde ِفي
enindeدعب ِمنو  sonundaو ve ِئٍذموي o günحفْري  sevinecek 
ْؤِمنُونالْم inananlar 

4) Birkaç yıl içinde; emir, eninde Allah'ın, sonunda ve o 
gün inananlar, sevinecek. 
(*)Romalıların Farsları mağlûp edeceğine aittir. 616 da İranlılar, Mısır'ı, 
Suriye'yi ve Nil vâdisini almışlardı. Doğu Roma imparatorluğu, İran'ın 
ağır barış şartlarını kabule mecbur olmuştu. Romalılar Hıristiyan oldukları 
için müşrikler, sizin Kitap Ehli olarak tanıdığınız Romalıları Farslar 
mağlûp etti diye söylenmeye ve sevinmeye başlamışlar, bu âyetler o 
münasebetle vahyedilmiştir. 621 de Roma ordusu İran'ı mağlûp etti. 

  من يشَاءyardım eder  ينصرAllah  اللَِّهgalip kılar ِبنَصِر
dilediğineو  Veوه  Oِزيزالْع  mutlak güç sahibidirِحيمالر  çok 

esirgeyicidir 
5) Allah, dilediğine yardım eder, galip kılar. Ve O, mutlak 
güç sahibidir, çok esirgeyicidir. 
İbn Abbas şöyle der: Bedir günü, hem putperestlerin hem de 
ateşperestlerin yenilgiye uğradıkları bir gündür. Allah, kullarından 
dilediğine yardım eder. O, düşmanlarından intikam alma hususunda 
güçlü, dost ve sevdiklerine karşı da merhametlidir.422 
 
 
 
 
 
 
 

و Veِذِها هم  buُاةيالْح  hayatıانْيالد  dünyaِإلَّا  sadeceولَه  bir 
eğlencedenلَِعبو  bir oyundan ibarettirو  Veِإن  elbetteارالد  

yurduna gelinceَةالْآِخر  Ahiretلَِهي  odurانويالْح  asıl yaşamaلَو  
Keşkeكَانُوا  olsalardıونلَمعي  bilmiş 

64) Ve bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan 
ibarettir. Ve elbette ahiret yurduna gelince, işte asıl yaşama 
odur. Keşke bilmiş olsalardı. 

yalvarırlar  دعواGemiye  ِفي الْفُلِْكbindikleri  رِكبواzaman فَِإذَا
اللَّه Allah'aخِْلِصينم  has kılarakلَه  yalnız O'naينالد  diniافَلَم  

Fakatماهنَج  onları çıkarıncaرِإلَى الْب  sâlimen karayaمِإذَا ه  bir 
bakarsın kiشِْركُوني  ortak koşmaktadırlar 

65) Gemiye bindikleri zaman, dini yalnız O'na has kılarak 
Allah'a yalvarırlar. Fakat onları sâlimen karaya çıkarınca, 
bir bakarsın ki, ortak koşmaktadırlar. 

 Kendilerine  آتَينَاهمkarşı  ِبماnankörlük etsinler ِليكْفُروا
verdiklerimize و ve واتَّعتَمِلي sefa sürsünler َفوفَس Ama 

yakındaونلَمعي  bilecekler 
66) Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etsinler ve 
sefa sürsünler! Ama yakında bilecekler. 

bizim yaptığımızı  جعلْنَاelbette  َأنَّا ?görmediler mi َأولَم يروا
 kapılıp  ويتَخَطَّفgüven içindeُ  آِمنًاkudsî bir yer حرما

götürülürkenالنَّاس  insanlarِلِهموح ِمن  Çevrelerindeاِطِلَأفَِبالْب  
Hâla bâtılaْؤِمنُوني  inanıp ِةمِبِنعو nimetineاللَِّه  Allah'ınونكْفُري  

nankörlük mü ediyorlar? 
67) Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken, elbette 
bizim güven içinde kudsî bir yer yaptığımızı görmediler 
mi? Hâla bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü 
ediyorlar? 

و Veنم  kimdir?َأظْلَم  daha zalimiنِمم  sayandanىافْتَر  
uyduranلَىع  karşıاللَِّه  Allah'aاكَِذب  yalanَأو  yahutكَذَّب  onu 

yalanِّقِبالْح  kendisine hakهاءا جلَم  gelmişkenسَألَي  mi yokِفي 
نَّمهج Cehennemdeىثْوم  yerِللْكَاِفِري ن kâfirlere 

68) Ve Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak 
gelmişken onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? 
Cehennemde kâfirlere yer mi yok. 

و Veواداهج الَِّذين  cihad edenleriِفينَا  bizim uğrumuzda
منَّهِديلَنَه elbette eriştireceğizلَنَا سب kendi yollarımızaو  Veِإن  

hiç şüphe yok kiاللَّه  Allahعلَم  beraberdirِسِنينحالْم  iyi 
davrananlarla 

69) Ve bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi 
yollarımıza eriştireceğiz. Ve hiç şüphe yok ki Allah iyi 
davrananlarla beraberdir. 
Ankebût Sûresi'ne, “İnandık dedikten sonra insanları çetin sınavların 
beklediği” hikmetli ve düşündürücü sözle başlanmakta ve Allah yolunda 
cihâd edenlerin inayet ve rahmet, başarı ve güven yollarına eriştirileceği; 
aynı zamanda Cenâb-ı Hakk'ın, sâlih amellerde bulunup iyiliği, güzelliği 
huy edinenlerle beraber olduğu belirtilerek sûre noktalanmaktadır. 

 
30 RUM SURESİ  

Kur'ân-ı Kerim'in 30. suresi. 60 ayet, 819 kelime, 3514 harften 
ibarettir. Fasılası, mim, nun ve vav harfleridir. Mekkî surelerden 
olup, İnşikak suresinden sonra nazil olmuştur. Adını ikinci 
âyetinde geçen, "Rum" kelimesinden almaktadır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…
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  فَينظُرواyeryüzünde  ِفي الَْأرِض?Onlar gezip de mı َأولَم يِسيروا
bakmadılarَفكَي  nice olduğunaُةاِقبع كَان  âkıbetlerinin الَِّذين 

ِلِهمقَب ِمن kendilerinden öncekilerinكَانُوا  Ki onlar idilerَأشَد  
daha güçlüمِمنْه  kendilerindenًةقُو  güçlüواَأثَارو  kazıp altüst 

etmişlerالَْأر ض yeryüzünüاوهرمعو  onu imar etmişlerdiَأكْثَر  
daha çokاِمم  bunlarınاوهرمع  imar ettiklerindenمتْهاءجو  

onlara da getirmişlerdiملُهسر  Peygamberleriنَاِتيِبالْب  açık 
delillerافَم  Zaten değildiاللَّه كَان  Allahمهظِْلمِلي  onlara 

zulmedecekلَِكنو  fakatمهكَانُوا َأنفُس  onlar kendi kendilerine 
ونظِْلمي zulmetmekteydiler 

9) Onlar, yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin 
âkıbetlerinin nice olduğuna bakmadılar mı? Ki onlar, 
kendilerinden daha güçlü idiler; yeryüzünü kazıp altüst 
etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar 
etmişlerdi. Peygamberleri, onlara da açık deliller 
getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi; fakat 
onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. 

ثُم Sonundaكَان  olduاةَ عِقب âkıbetleriوااءَأس الَِّذين  pek fena 
  ِبآياِتyalan  كَذَّبواsayarak  َأنkötülük yapanların السوءى

âyetleriniاللَِّه  Allah'ınو  ve كَانُوا alarakاِبه  onlarıِزُئونتَهسي  
alaya 

10) Sonunda, Allah'ın âyetlerini yalan sayarak ve onları 
alaya alarak kötülük yapanların âkıbetleri pek fena oldu. 

اللَّه Allahُأدبي  ilkinَالْخَلْق  yaratırثُم  sonra daِعيدي  tekrarlarه  
bunuثُم  Sonundaِهِإلَي  hep O'naونعجتُر  döndürüleceksiniz 

11) Allah, ilkin yaratır, sonra da bunu, tekrarlar. Sonunda 
hep O'na döndürüleceksiniz. 

و Veموي  günتَقُوم  kopacağıُةاعالس  kıyametinِلسبي  
susacaklardırونِرمجالْم  günahkârlar 

12) Ve kıyametin kopacağı gün, günahkârlar susacaklardır. 
كُني لَمو çıkmayacaktırملَه  kendilerineشُر ِمن كَاِئِهم 

Ortaklarındanاءشُفَع  hiçbir şefaatçıو  Veكَانُوا  edeceklerdir 
كَاِئِهمِبشُر onlar ortaklarını daكَاِفِرين  inkâr 

13) Ortaklarından kendilerine hiçbir şefaatçı çıkmayacaktır. 
Ve onlar, ortaklarını da inkâr edeceklerdir. 

و Veموي  günَت قُوم kopacağıُةاعالس  kıyametِئٍذموي  işte o gün 
قُونتَفَري birbirlerinden ayrılacaklardır 

14) Ve kıyamet kopacağı gün, işte o gün birbirlerinden 
ayrılacaklardır. 

 işler yapanlara  وعِملُواİman edip  الَِّذين آمنُواgelince فََأما
اِلحاِتالص iyiمفَه  onlarٍةضوِفي ر  nimetlereونربحي  mazhar 

olacaklardır 
15) İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, nimetlere 
mazhar olacaklardır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Allah'ın yaratmaya başladığı gibi, öldürüp düzeni 
bozduktan sonra yeniden dirilterek ikinci hayatı başlatacağı konu edildi. 
Bu gerçeğe kalp ve kulaklarını tıkayanların ilâhi azaba hazır duruma 
getirilecekleri açıklanarak gereken uyan yapıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثَر الناِس الَ يعلَمونَ وعد اِهللا الَ يخِلف اُهللا وعده ولَِكن اَكْ
(6) مِة هِن اْالَِخرع مها وينوِة الديالْح ا ِمنونَ ظَاِهرلَمعي 

 اَولَم يتفَكَّروا ِفى اَنفُِسِهم ما خلَق اُهللا السمواِت (7)غَاِفلُونَ 
سٍل ماَجو قا ِاالَّ ِبالْحمهنيا بمو ضاْالَرو ا ِمنِانَّ كَِثريى وم

 اَولَم يِسريوا ِفى اْالَرِض (8)الناِس ِبِلقَآِئ ربِهم لَكَاِفرونَ 
 مهِمن دوا اَشكَان ِلِهمقَب ِمن ةُ الَِّذيناِقبكَانَ ع فوا كَيظُرنفَي

ما عِمم آ اَكْثَروهرمعو ضوا اْالَراَثَارةً وقُو مهآَء تجا ووهر
 مهفُسوا اَنكَان لَِكنو مهظِْلما كَانَ اُهللا ِلياِت فَمنيِبالْب ملُهسر

 ثُم كَانَ عاِقبةَ الَِّذين اَسآؤا السواَى اَنْ كَذَّبوا (9)يظِْلمونَ 
دؤاُ الْخلْق ثُم  اَُهللا يب(10)ِباَياِت اِهللا وكَانوا ِبها يستهِزؤن 

 ويوم تقُوم الساعةُ يبِلس (11)يِعيده ثُم ِالَيِه ترجعونَ 
 ولَم يكُن لَهم ِمن شركَآِئِهم شفَعؤا وكَانوا (12)الْمجِرمونَ 

 كَاِفِرين كَآِئِهمر(13)ِبشتِئٍذ يموةُ ياعالس قُومت مويقُونَ  وفَر
 فَاَما الَِّذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت فَهم ِفى روضٍة (14)

 (15)يحبرونَ 
و Ve دع vaad ettiğidirاللَِّه  Allah'ınُخِْلفلَا ي  caymazاللَّه  Allah

هدعو vaadindenلَِكنو  fakatَأكْثَر  çoğuالنَّاِس  insanlarınَا ل
ونلَمعي bilmezler 

6) Ve Allah'ın vaad ettiğidir. Allah vaadinden caymaz; fakat 
insanların çoğu bilmezler. 

ونلَمعي bilirlerاظَاِهر  görünen yüzünüاِةيالْح ِمن  hayatınınانْيالد  
dünyaمهو  Onlarِةالْآِخر نع  Ahiretten iseمه  onlarَغ اِفلُون 

tamamen gafildirler 
7) Onlar, dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. 
Ahiretten ise, onlar tamamen gafildirler. 
(*)İbni Şihabi'z-Zührî'den naklediyor: Bize ulaştığına göre müslümanlar 
Mekke'de iken ve Peygamberimiz (a.s.) henüz Mekke'den çıkmadan önce 
müşrikler müslümanlarla münakaşa ediyorlar ve Rumlar kendilerinin Ehli 
Kitap olduklarını söylüyorlar. Halbuki Mecusîler onları mağlup ettiler. Siz 
de Peygamberinize indirilen kitapla bize galip geleceğinizi iddia 
ediyorsunuz. Ehl-i Kitap oldukları halde Mecusîler nasıl Rumları yendiler? 
İranlıların Rumları yendikleri gibi, biz de sizi yeneceğiz, diyorlardı. Bunun 
üzerine bu ayetler nazil oldu.487 

Kendi  َأنفُِسِهمiçlerinde  ِفي?hiç düşünmediler mi َأولَم يتَفَكَّروا
  وyeri  والَْأرضgökleri  السماواِتAllah'ın  اللَّهyarattığını ما خَلَقَ

ve ام bulunanlarıامنَهيب  ikisinin arasındaِإلَّا  ancakِّقِبالْح  hak 
olarakو  ve ٍلَأج bir süre içinىمسم  muayyenو  Veِإن  

kuşkusuzاكَِثير  birçoğuالنَّاِس ِمن  insanlarınِبِلقَاِء  kavuşmayı
ِهمبر Rablerineونلَكَاِفر  inkâr etmektedirler 

8) Kendi içlerinde, Allah'ın, gökleri, yeri ve ikisinin 
arasında bulunanları ancak hak olarak ve muayyen bir süre 
için yarattığını hiç düşünmediler mi? Ve kuşkusuz 
insanların birçoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr 
etmektedirler. 
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فَاُولَِئك ِفى واَما الَِّذين كَفَروا وكَذَّبوا ِباَياِتنا وِلقَآِئ اْالَِخرِة 
 فَسبحانَ اِهللا ِحني تمسونَ وِحني (16)الْعذَاِب محضرونَ 

 ولَه الْحمد ِفى السمواِت واْالَرِض وعِشيا (17)تصِبحونَ 
 يخِرج الْحى ِمن الْميِت ويخِرج الْميت (18)وِحني تظِْهرونَ 
و ىالْح ونَ ِمنجرخت كَذَِلكا وِتهوم دعب ضِى اْالَرح(19)ي 

وِمن اَياِتِه اَنْ خلَقَكُم ِمن تراٍب ثُم ِاذَآ اَنتم بشر تنتِشرونَ 
 وِمن اَياِتِه اَنْ خلَق لَكُم ِمن اَنفُِسكُم اَزواجا ِلتسكُنوا (20)

يلَ بعجا وهٍم ِالَياٍت ِلقَوالَي ةً ِانَّ ِفى ذَِلكمحرةً ودوم كُمن
 وِمن اَياِتِه خلْق السمواِت واْالَرِض واخِتالَف (21)يتفَكَّرونَ 

 اِلِمنياٍت ِللْعالَي ِانَّ ِفى ذَِلك اِنكُماَلْوو ِتكُم(22)اَلِْسن ِمنو 
لَّيِل والنهاِر وابِتغآؤكُم ِمن فَضِلِه ِانَّ ِفى ذَِلك اَياِتِه منامكُم ِبال

 وِمن اَياِتِه يِريكُم الْبرق خوفًا (23)الَياٍت ِلقَوٍم يسمعونَ 
وطَمعا وينزلُ ِمن السماِء ماًء فَيحِىي ِبِه اْالَرض بعد موِتها ِانَّ 

الَي ِقلُونَ ِفى ذَِلكعٍم ي(24)اٍت ِلقَو 
و Veاِتِهآي ِمن  O'nun delillerindendirكُمنَامم  uyumanızِلِباللَّي  

gece olsunو  veاِرالنَّه  gündüz olsunو  ve ِتغَاُؤكُماب aramanız 
daِلِهفَض ِمن  O’nun lütfundanِإن  Gerçektenِفي ذَِلك  bunda 

 işiten  يسمعونbir kavim için  ِلقَوٍمibretler vardır لَآياٍت
23) Ve gece olsun ve gündüz olsun, uyumanız ve O’nun 
lütfundan aramanız da O'nun delillerindendir. Gerçekten 
bunda, işiten bir kavim için ibretler vardır. 
(*)Âyet, çalışma konusuna sadece insan hayatındaki önemi açısından 
değinmiş olmayıp şu mesajları da içermektedir:  
a) İnsan çalışmalı, fakat elde ettiği nasibi kendinden bilmememeli, Allah'ın 
lütfü olduğu bilincini taşımalıdır,  
b) "Allah'ın lütfundan" şeklinde çevirilen "min fadlihî" ifadesinde "ziyade 
ve artma" anlamı vardır; şu halde kişi her gün kendini geliştirme, 
yükselme ve mevcut imkanlarını daha da arttırma çabası içinde olmalıdır, 
c) Nasibi aramaya koyulmak Allah'ın lütfunu sezmek ve ummaktır, hatta 
çalışarak kısmeti arayabilmenin kendisi bile Allah'ın fazhndandır. 

و Veاِتِهآي ِمن  O'nun delillerindendir kiِريكُمي  size gösteriyor 
  وينَزُلümit vermek üzere طَمعا ve  وkorku  خَوفًاşimşeği الْبرقَ

indiripاِءمالس ِمن  göktenاءم  suِيحفَي  diriltiyorِبِه  onunla 
ضالَْأر arzıدعب  ardındanاِتهوم  ölümününِإن  Doğrusuِفي ذَِلك  
bundaاٍتلَآي  dersler vardırٍمِلقَو  bir kavim içinِقلُونعي  aklını 

kullanan 
24) Ve O'nun delillerindendir ki, size korku ve ümit vermek 
üzere şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün 
ardından arzı onunla diriltiyor. Doğrusu bunda, aklını 
kullanan bir kavim için dersler vardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veاَأم  iseالَِّذين  edenlerواكَفَر  inkârواكَذَّبو  yalan sayanlar
  فَُأولَِئكahiret  الْآِخرِةbuluşmasını ِلقَاِء ve  وâyetlerimizi ِبآياِتنَا

işte onlarذَاِبِفي الْع  azaplaونرضحم  yüzyüze 
bırakılacaklardır 

16) Ve inkâr edenler, âyetlerimizi ve ahiret buluşmasını 
yalan sayanlar ise, işte onlar azapla yüzyüze 
bırakılacaklardır. 

انحبفَس tesbih edin اللَِّه Allah'ıِحين  ulaştığınızdaونستُم  
Akşamaو  veِحين  kavuştuğunuzdaونِبحتُص  sabaha 

17) Akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda, 
Allah'ı tesbih edin. 

و Veلَه  O'na mahsusturدمالْح  hamdاِتاومِفي الس  göklerdeو  
ve ِضالَْأر yerdeاِشيعو  günün sonundaو  veِحين  vaktine 

eriştiğinizdeونتُظِْهر  öğle 
18) Ve günün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde 
göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. 

خِْرجي çıkaranيالْح  diriyiِتيالْم ِمن  Ölüdenخِْرجيو  çıkarıyor
  الَْأرضcanlandırıyor  ويحِيdiriden de  ِمن الْحيölüyü الْميتَ

yeryüzünüدعب  ardındanِتوا مه ölümününو  Veكَذَِلك  işte siz 
deونجتُخْر  böyle çıkarılacaksınız 

19) Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarıyor; 
yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. Ve işte siz de 
böyle çıkarılacaksınız. 

و Veاِتِهآي ِمن  O'nun delillerindendir خَلَقَكُم َأن sizi yaratması
  بشَرsiz  َأنْتُمoluverdiniz  ِإذَاSonra  ثُمtopraktan ِمن تُراٍب
insanlarونتَنتَِشر  dağılan 

20) Ve sizi topraktan yaratması, O'nun delillerindendir. 
Sonra siz, dağılan insanlar oluverdiniz. 

و Veاِتِهآي ِمن  O'nun delillerindendirَخَلَق َأن  yaratıpلَكُم  size
َأنفُِسكُم ِمن kendi cinsinizden ااجوَأز eşlerكُنُواِلتَس  kaynaşmanız 

içinاهِإلَي  birbirinizleَلعجو  peydâ etmesi deنَكُميب  aranızda
bunda ي ذَِلك ِفDoğrusu  ِإنmerhamet رحمةً ve  وsevgi مودةً
 iyi düşünen  يتَفَكَّرونbir kavim için  ِلقَوٍمibretler vardır لَآياٍت

21) Ve birbirinizle kaynaşmanız için size kendi cinsinizden 
eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de 
O'nun delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir 
kavim için ibretler vardır. 
Onun büyüklüğünü ve gücünün sonsuzluğunu gösteren alâmetlerden biri 
de, sizin için, kendi cinsinizden sizin gibi Âdemoğullarından kadınlar 
yaratması ve onları farklı bir cinsten yaratmamış olmasıdır. İbn Kesîr 
şöyle der: Eğer Yüce Allah kadınları, başka bir cinsten, cinlerden ve 
hayvanlardan yaratmış olsaydı, erkeklerle eşleri arasında bu sıcaklık 
meydana gelmez bilakis aralarında nefret oluşurdu. Eşlerin aynı cinsten 
olması. Allah'ın Âdemoğullarma sonsuz rahmetindendir. Onlara 
meyledesiniz ve birbirinize ısınasmız diye böyle yarattı. Eşler arasında da 
şefkat ve sevgi meydana getirdi.488 

و Veاِتِهآي ِمن  O'nun delillerinden biri deُخَلْق  yaratması
değişik olmasıdır  واخِْتلَافyeriُ الَْأرِض ve  وgökleri السماواِت
َألِْسنَِتكُم lisanlarınızınو  ve اِنكُمَألْو renklerinizinِإن  Şüphesizِفي 
ذَِلك bundaاٍتلَآي  dersler vardırاِلِمينِللْع  bilenler için 

22) Ve O'nun delillerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması, 
lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz 
bunda bilenler için dersler vardır. 
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برض getirmektedirلَكُم  Sizeثَلًام  bir temsilَأنْفُِسكُم ِمن  
kendinizdenْل لَكُمه  var mı?ام ِمن  altındaْلَكَتم  Mülkiyetiniz 

َأيانُكُمم bulunan köleler içindeكَاءشُر ِمن  ortaklarınız اِفي م 
قْنَاكُمزر size verdiğimiz rızıklardaفََأنْتُم  sizinleاءوِفيِه س  eşit 
متَخَافُونَه birbirinizden çekineceğinizكَِخيفَِتكُم  çekineceğiniz 

gibiكُمَأنفُس  kendilerindenكَذَِل ك İşte böyleceُلنُفَص  açıklıyoruz 
 aklını kullanacak  يعِقلُونbir kavim için  ِلقَوٍمâyetlerimizi الْآياِت

28) Size kendinizden bir temsil getirmektedir: Mülkiyetiniz 
altında bulunan köleler içinde, size verdiğimiz rızıklarda -
birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekineceğiniz 
sizinle eşit- ortaklarınız var mı? İşte âyetlerimizi, aklını 
kullanacak bir kavim için böylece açıklıyoruz. 
Taberânî'nin İbn Abbâs'tan rivayetle tahric ettiği bir haberde o şöyle 
anlatıyor: Şirk ehli müşrikler telbiyelerinde "Buyur ey Allahım, buyur; 
senin hiçbir ortağın yok. Ancak sana ait olan, kendisine ve sahip 
olduklarına Senin sahip olduğun bir ortağın müstesna." diyerek telbiye 
yaparlardı. İşte bunun üzerine Allah Tealâ: “Size verdiğimiz rızıklarda…” 
âyet-i kerimesini indirdi.423 

 haksızlık edenler  الَِّذين ظَلَمواuydular  اتَّبعGel gör ki بْل
مهاءوَأه kötü arzularınaِر ِعلٍْمِبغَي  bilgisizceنفَم  eriştirebilir? 
 Ve  وAllah'ın  اللَّهsaptırdığını  َأضلkimَّ  منdoğru yola يهِدي
 bir yardımcı  ِمن نَاِصِرينonlar için  لَهمyoktur ما

29) Gel gör ki haksızlık edenler, bilgisizce kötü arzularına 
uydular. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola eriştirebilir? 
Ve onlar için bir yardımcı yoktur. 

فََأِقم çevirكهجو  Sen yüzünüيِنِللد  dineِنيفًاح  hanîf olarakَةِفطْر  
yaratmış iseاللَِّه  Allahالَِّتي  hangiفَطَر  fıtratالنَّاس  insanları 

  اللَِّهyaratışında  ِلخَلِْقdeğişme yoktur  لَا تَبِديَلona üzere علَيها
Allah'ınذَِلك  İşte budurينالد  dinمالْقَي  dosdoğruلَِكنو  fakat 

 bilmezler  لَا يعلَمونinsanların  النَّاِسçoğu رَأكْثَ
30) Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi 
fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında 
değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların 
çoğu bilmezler. 

ِنيِبينم Hepiniz yönelerekِهِإلَي  O'naاتَّقُوو  sakınınه  O'ndan  
  ِمن الْمشِْرِكينolmayın ولَا تَكُونُوا namazı الصلَاةَ kılın  وَأِقيموا

müşriklerden 
31) Hepiniz O'na yönelerek O'ndan sakının, namazı kılın; 
müşriklerden olmayın. 

 olanlardan كَانُوا ve  وDinlerini  ِدينَهمparçalayan ِمن الَِّذين فَرقُوا
  لَديِهمolan ile  ِبماfırka  ِحزٍبher  كُلbölük bölükُّ ِشيعا

kendilerindeونفَِرح  sevinmektedir 
32) Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan her 
fırka, kendilerinde olan ile sevinmektedir. 
Dinlerini değiştirip bozan ve bir kısmına inanıp bir kısmına  inanmayan  
müşriklerden  olmayın.  Yahudiler,  hristiyanlar; ateşprestler, putperestler 
ve İslamın dışında kalan diğer bâtıl din mensupları böyledir. Bizden 
önceki dinlerin mensupları, dinleri hususunda çeşitli bâtıl görüşlere 
ayrıldılar. Onlardan her grup, kendilerinin doğru yolda olduklarını iddia 
ederler.424 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثُم ِاذَا دعاكُم  وِمن اَيآِتِه اَنْ تقُوم السمآُء واْالَرض ِباَمِرِه 
 ولَه من ِفى (25)دعوةً ِمن اْالَرِض ِاذَآ اَنتم تخرجونَ 

 وهو الَِّذى يبدؤا (26)ه قَاِنتونَ السمواِت واْالَرِض كُلٌّ لَ
الْخلْق ثُم يِعيده وهو اَهونُ علَيِه ولَه الْمثَلُ اْالَعلَى ِفى 

 ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض واْالَراِت ووم(27)الس لَكُم برض 
لَكَتا مم ِمن لْ لَكُمه فُِسكُماَن ثَالً ِمنكَآَء مرش ِمن كُمانماَي 

 كُمفُساَن كَِخيفَِتكُم مهافُونخآٌء توِفيِه س متفَاَن اكُمقْنزا رِفى م
 بِل اتبع الَِّذين (28)كَذَِلك نفَصلُ اْالَياِت ِلقَوٍم يعِقلُونَ 

ِدى مهي نِر ِعلٍْم فَميِبغ مآَء هووا اَهظَلَم ما لَهملَّ اُهللا واَض ن
 اِصِرينن ةَ اِهللا الَِّتى (29)ِمنِنيفًا ِفطْريِن حِللد كهجو فَاَِقم 

 لَِكنو مالْقَي ينالد لِْق اِهللا ذَِلكِديلَ ِلخبا الَ تهلَيع اسالن فَطَر
يِه واتقُوه واَِقيموا  مِنيِبني ِالَ(30)اَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ 

 ِرِكنيشالْم وا ِمنكُونالَ تلَوةَ وقُوا (31)الصفَر الَِّذين ِمن 
 (32)ِدينهم وكَانوا ِشيعا كُلُّ ِحزٍب ِبما لَديِهم فَِرحونَ 

و Veاِتِهآي ِمن  O'nun delillerindendirتَقُوم َأن  durması da
Sonra  ثُمO'nun buyruğu ile  ِبَأمِرِهyerin الَْأرض  وgöğün ءالسما
  ِإذَاtopraktan ِمن الَْأرِضbir çağırdı mı دعوةً sizi دعاكُم ِإذَا

hemenَأنْتُم  sizونجتَخْر  çıkıverirsiniz 
25) Ve göğün, yerin O'nun buyruğu ile durması da O'nun 
delillerindendir. Sonra sizi topraktan bir çağırdı mı siz 
hemen çıkıverirsiniz. 

و Veلَه  O'nundurنم  olanlarاِتاومِفي الس  göklerdeو  ve 
 boyun eğmiştir  قَاِنتُونO'na  لَهHepsi كُلٌّ yerde الَْأرِض

26) Ve göklerde ve yerde olanlar O'nundur. Hepsi O'na 
boyun eğmiştir. 

و Veوه  O'durُأدبالَِّذي ي  ilkinَالْخَلْق  yaratıpثُم  sonraهِعيدي  bunu 
tekrarlayanوهو  O'nunنوَأه  pek kolaydırِهلَيع  üzerineلَهو  
O'nundurثَُلالْم  sıfatلَىالَْأع  en yüceاِتاومِفي الس  Göklerdeو  

ve ِضالَْأر yerdeو  Veوه  Oِزيزالْع  mutlak güçِكيمالْح  hikmet 
sahibidir 

27) Ve ilkin yaratıp sonra bunu tekrarlayan O'dur, ki bu, 
O'nun üzerine pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat 
O'nundur. Ve O, mutlak güç, hikmet sahibidir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, kurduğu mükemmel düzen, koyduğu sağlam 
ölçüler; hazırladığı kusursuz plânla varlığını, birliğini ve kudretinin her 
şeye yettiğini belgelerle isbatlayıp ortaya koyan Cenâb-ı Hakk'ın çok yüce, 
çok üstün olduğu açıklandı. Gerçek anlamda örneksiz ve misalsiz 
yaratmanın O'na mahsus olduğu belirtildi. 
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 هِمن مِاذَآ اَذَاقَه ِه ثُمِالَي ِنيِبنيم مهبا روعد رض اسالن سِاذَا مو
 ةً ِاذَا فَِريقمحِركُونَ رشي ِهمبِبر مهآ (33)ِمنوا ِبمكْفُرِلي 

 اَم اَنزلْنا علَيِهم سلْطَانا (34)اَتيناهم فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ 
 وِاذَآ اَذَقْنا الناس (35)فَهو يتكَلَّم ِبما كَانوا ِبِه يشِركُونَ 

وِانْ تِصبهم سيئَةٌ ِبما قَدمت اَيِديِهم ِاذَا هم رحمةً فَِرحوا ِبها 
 اَولَم يروا اَنَّ اَهللا يبسطُ الرزق ِلمن يشاُء (36)يقْنطُونَ 

 فَاَِت ذَا (37)ويقِْدر ِانَّ ِفى ذَِلك الَياٍت ِلقَوٍم يؤِمنونَ 
و ِكنيالِْمسو قَّهى حبونَ الْقُرِريدي ِللَِّذين ريخ ِبيِل ذَِلكالس ناب

 وما اَتيتم ِمن ِربا (38)وجه اِهللا واُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
ِليربوا ِفى اَمواِل الناِس فَالَ يربوا ِعند اِهللا ومآ اَتيتم ِمن زكَوٍة 

 اَُهللا الَِّذى  (39)ِئك هم الْمضِعفُونَ تِريدونَ وجه اِهللا فَاُولَ
 كَآِئكُمرش لْ ِمنه ِييكُمحي ثُم كُمِميتي ثُم قَكُمزر ثُم لَقَكُمخ

سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ  من يفْعلُ ِمن ذَِلكُم ِمن شىٍء 
لْبحِر ِبما كَسبت اَيِدى الناِس  ظَهر الْفَساد ِفى الْبر وا(40)

 (41)ِليِذيقَهم بعض الَِّذى عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ 
39) Ve insanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz 
herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını 
isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte onlar kat kat 
arttıranlardır. 
Ey zenginler topluluğu! Malınız artsın ve çoğalsın diye faizle verdiğiniz 
mallarınız, Allah katında ne artar, ne da çoğalır, Çünkü o pis bir kazançtır. 
Allah onun bereketini vermez.425 

اللَّه Allahالَِّذي  kiُخَلَقَك م sizi yaratmışثُم  sonraقَكُمزر  
rızıklandırmıştırثُم  sonraِميتُكُمي  hayatınızı sona erdirecekثُم  

sonra daِييكُمحي  sizi diriltecektirْله  var mı?كَاِئكُمشُر ِمن  Peki 
sizin ortaklarınız içindeنم  kimse ُلفْعي yapabilecekَذ ِمن ِلكُم 

bunlardanٍءشَي ِمن  bir şeyانَهحبس  O münezzehtirو  ve الَىتَع 
yücedirامع  onlarınشِْركُوني  koştuklarından 

40) Allah, ki sizi yaratmış, sonra rızıklandırmıştır; sonra, 
hayatınızı sona erdirecek, daha sonra da sizi diriltecektir. 
Peki sizin ortaklarınız içinde bunlardan bir şey yapabilecek 
kimse var mı? O, onların ortak koştuklarından münezzehtir 
ve yücedir. 

رظَه düzenادالْفَس  bozulduرِفي الْب  karadaو  ve ِرحالْب denizde 
  النَّاِسelleriyle  َأيِديkendi işledikleri  كَسبتyüzündenْ ِبما

İnsanlarınمِذيقَهِلي  onlara tattırsınضعب  bir kısmınıالَِّذي  ki 
 dönerler  يرِجعونbelki de  لَعلَّهمyaptıklarının عِملُوا

41) İnsanların elleriyle kendi işledikleri yüzünden karada ve 
denizde düzen bozuldu ki yaptıklarının bir kısmını onlara 
tattırsın; belki de dönerler. 
Âyette geçen fesattan maksat, insanların günahları ve isyanları yüzünden 
kıtlık, yangın, sel felaketlerinin çoğalması bereketin kalkması ve zararların 
çoğalmasıdır.426 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Ve ِإذَا gelinceسم  başınaالنَّاس  insanlarınرض  bir sıkıntı
  ثُمO'na  ِإلَيِهyönelerek  مِنيِبينRablerine  ربهمyalvarırlar دعوا

Sonraمِإذَا َأذَاقَه  tattırdığımız ِمنْه O’na ًةمحرbir rahmetِإذَا  
bakarsınız kiٌفَِريق  bir grupمِمنْه  onlardanِهمبِبر  yine 

Rablerineشِْركُوني  ortak koşuyorlar 
33) Ve insanların başına bir sıkıntı gelince, Rablerine 
yönelerek O'na yalvarırlar. Sonra O’na, bir rahmet 
tattırdığımız zaman, bakarsınız ki onlardan bir grup yine 
Rablerine ortak koşuyorlar. 

 Kendilerine  آتَينَاهمetsinler bakalım  ِبماnankörlük ِليكْفُروا
verdiklerimizeواتَّعفَتَم  Haydi sefa sürünَفوفَس  ama yakında

ونلَمتَع bileceksiniz 
34) Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım! 
Haydi sefa sürün; ama yakında bileceksiniz. 

َأم Yoksaلْنَاَأنز  indirdik deِهملَيع  onlaraلْطَانًاس  bir kesin delil
وفَه onların تَكَلَّمي söylüyor?ا كَانُواِبم  olmalarını mıِبِه  o delil

شِْركُوني müşrik 
35) Yoksa onlara kesin  bir delil indirdik de, o delil, onların 
müşrik olmalarını mı söylüyor? 

و Ve ِإذَا zamanَأذَقْنَا  tattırdığımızالنَّاس  insanlaraًةمحر  bir 
rahmetوافَِرح  sevinirlerاِبه  onaو  Veِإن  şayetمهتُِصب  

başlarına gelseٌَئةيس  bir fenalıkاِبم  ötürüْتمقَد  yaptıklarından
ِديِهمَأي elleriyleِإذَا  düşüverirlerمه  onlarقْنَطُوني  ümitsizlige 

36) Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona 
sevinirler. Ve şayet elleriyle yaptıklarından ötürü başlarına 
bir fenalık gelse onlar ümitsizlige düşüverirler. 

 bol bol  يبسطAllahُ  اللَّهelbette  َأنGörmediler mi ki َأولَم يروا
vermekteَقزالر  rızkıشَاءي نِلم  dilediğineو  veقِْدري  

daraltmaktadırِإن  Şüphesizِفي ذَِلك  bundaاٍتلَآي  ibretler 
vardırٍم ِلقَو bir kavim içinْؤِمنُوني  imanlı 

37) Görmediler mi ki elbette Allah, rızkı dilediğine bol bol 
vermekte ve (dilediğine) daraltmaktadır. Şüphesiz imanlı 
bir kavim için bunda ibretler vardır. 

 والِْمسِكينhakkını   حقَّهakrabaya  ذَا الْقُربىO halde sen ver فَآِت
yoksulaِبيِلالس نابو  yolda kalmışaذَِلك  buرخَي  en hayırlısıdır

ِللَِّذين içinونِريدي  isteyenlerهجو  rızasınıاللَِّه  Allah'ınلَِئكُأوو  
İşte erenlerdirمه  onlarونفِْلحالْم  kurtuluşa 

38) O halde sen, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını 
ver. Allah'ın rızasını isteyenler için bu, en hayırlısıdır. İşte 
onlar kurtuluşa erenlerdir. 

و Veتُما آتَيم  verdiğinizاِرب ِمن  herhangi bir faizاوبرِلي  artış 
olsun diyeاِلوِفي َأم  mallarındaالنَّاِس  insanlarınَوا فبرلَا ي 

artmazِعنْد  katındaاللَِّه  Allahامو  gelinceتُمآتَي  verdiğinizِمن 
  فَُأولَِئكAllah'ın  اللَِّهrızasını  وجهisteyerek  تُِريدونzekâta زكَاٍة
işteمه  onlarِعفُونضالْم  kat kat arttıranlardır 
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و Veاِتِهآي ِمن  O’nun delillerindendirِسَلري َأن  göndermesi de 
احيالر rüzgârlarıاٍتشِّربم  müjdecileri olarakِذيقَكُمِليو  size 

tattırsınِتِهمحر ِمن  rahmetindenِريِلتَجو  yüzsünالْفُلْك  gemiler 
 لَعلَّكُمve   وfazlından  ِمن فَضِلِهarayasınız  وِلتَبتَغُواemriyle ِبَأمِرِه
diyeونتَشْكُر  şükredesiniz 

46) Ve size rahmetinden tattırsın, emriyle gemiler yüzsün, 
fazlından arayasınız ve şükredesiniz diye müjdecileri olarak 
rüzgârları göndermesi de O’nun delillerindendir. 

لَقَدو Andolsun kiلْنَاسَأر  biz gönderdik deِلكقَب ِمن  senden 
önceلًاسر  peygamberlerِمِهمِإلَى قَو  kendi kavimlerineموهاءفَج  

onlara getirdilerنَاِتيِبالْب  açık delillerنَافَانتَقَم  cezalarınıالَِّذين ِمن  
dalanların iseوامرَأج  Günahaكَانو  vermişizdirاقح  hakkıyla 

 Müminlere  الْمْؤِمِنينyardım etmek de  نَصرbize düşer علَينَا
47) Andolsun ki, biz senden önce kendi kavimlerine 
peygamberler gönderdik de onlara açık deliller getirdiler. 
Günaha dalanların ise cezalarını hakkıyla vermişizdir. 
Müminlere yardım etmek de bize düşer. 

اللَّه Allah O'durالَِّذي  kiِسُلري  gönderirاحيالر  rüzgârlarıفَتُِثير  
kaldırırاابحس  bulutuطُهسبفَي  Onu yayar اِءمِفي الس gökteَفكَي  

gibiشَاءي  dilediğiو  ve لُهعجي ederفًاِكس  parça parçaىفَتَر  
nihayet görürsünَقدالْو  yağmurunجخْري  çıktığınıِخلَاِلِه ِمن  

arasındanفَِإذَا  edinceابَأص  nasipِبِه  Oشَاءي نم  dilediği ِمن 
 sevini  يستَبِشرونonlar  همverirler  ِإذَاkullarına ِعباِدِه

48) Allah O'dur ki, rüzgârları gönderir, bulutu kaldırır. Onu 
gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder; nihayet 
arasından yağmurun çıktığını görürsün. O, dilediği 
kullarına nasip edince, onlar seviniverirler. 
Bu âyet,  Peygamber (a.s)'ı teselli etmek için, rüzgarla ilgili hükümleri 
açıklayan âyetler arasında bir ara cümle olarak gelmiştir. Yüce Allah'ın, 
"rüzgârları müjdeci olarak göndermesi onun alâmetlerindendir" 
mealindeki âyetle, "Allah odur ki, rüzgârları gönderir. Onlar da bulutu 
sevkeder" âyeti arasında gelmiş bir ara cümlesi olup Peygamberi  (a.s) 
rahatlatmak,  teselli etmek,  ona yardım vaat etmek ve inkarcıları tehdit 
etmek için gelmiştir.427 

و Veِإن  oysaِلقَب كَانُوا ِمن  daha önceَلنَزي َأن  inmesinden 
ِهملَيع üzerine ِلِهقَب ِمن evvel ِلِسينبلَم umutlarını kesmişlerdi 

49) Ve oysa daha önce, (yağmurun) üzerine inmesinden 
evvel umutlarını kesmişlerdi. 

فَانظُر bir bakِإلَى آثَاِر  eserlerineِةمحر  rahmetininاللَِّه  Allah'ın 
  موِتهاardından  بعدArzı  الَْأرضdiriltiyor  يحِيnasıl كَيفَ

ölümününِإن  Şüphesizذَِل ك böyleceِييحلَم  diriltecektirتَىوالْم  
ölüleri deو  Veوه  Oِّلَى كُلع  herٍءشَي  şeyeقَِدير  kadirdir 

50) Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak: Arzı, ölümünün 
ardından nasıl diriltiyor. Şüphesiz böylece ölüleri de 
diriltecektir. Ve O (Allah), her şeye Kadir  (güç yetiren)’dir. 
(*)Geçen âyetler, kıyamet olayı henüz meydana gelmeden Tevhîd 
inanci'na dönülmesi ve ona göre Cenâb-ı Hakk'a ibâdet edilmesi 
emrediliyor. Buna uymayıp inkârda ısrar edenlerin kendilerine haksızlık 
edecekleri hatırlatılarak kurtuluş yolu gösteriliyor. Sonra da Allah'ın 
birliğine ve kudretinin sınırsızlığına delâlet eden belgeler sıralanarak akla 
malzeme veriliyor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِفى اْالَرِض فَانظُروا كَيف كَانَ عاِقبةُ الَِّذين ِمن قَبلُ قُلْ ِسريوا 
 ِرِكنيشم مه(42)كَانَ اَكْثَر ِم ِمنيِن الْقَيِللد كهجو فَاَِقم 

 من (43)قَبِل اَنْ يأِْتى يوم الَ مرد لَه ِمن اِهللا يومِئٍذ يصدعونَ 
لَيفَع ونَ كَفَردهمي فُِسِهما فَالَناِلحِملَ صع نمو ه(44)ِه كُفْر 

 ِحبالَ ي هِلِه ِانفَض اِت ِمناِلحِملُوا الصعوا وناَم الَِّذين ِزىجِلي
 اٍت (45)الْكَاِفِرينرشبم احيِسلَ الرراِتِه اَنْ ياَي ِمنو 

حر ِمن ِذيقَكُمِليِلِه وفَض وا ِمنغتبِلتِرِه وِباَم الْفُلْك ِرىجِلتِتِه وم
 ولَقَد اَرسلْنا ِمن قَبِلك رسالً ِالَى (46)ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

قَوِمِهم فَجآؤهم ِبالْبيناِت فَانتقَمنا ِمن الَِّذين اَجرموا وكَانَ حقا 
 اَُهللا الَِّذى يرِسلُ الرياح فَتِثري (47)نصر الْمؤِمِنني علَينا 

سحابا فَيبسطُه ِفى السماِء كَيف يشاُء ويجعلُه ِكسفًا فَترى 
الْودق يخرج ِمن ِخالَِلِه فَِاذَآ اَصاب ِبِه من يشآُء ِمن ِعباِدِه ِاذَا 

 وِانْ كَانوا ِمن قَبِل اَنْ ينزلَ علَيِهم ِمن (48)رونَ هم يستبِش
 ِلِسنيبِلِه لَمِىي (49)قَبحي فِة اِهللا كَيمحِالَى اَثَاِر ر ظُرفَان 

اْالَرض بعد موِتها ِانَّ ذَِلك لَمحِيى الْموتى وهو علَى كُلِّ شىٍء 
 (50)قَِدير 

Yeryüzünde  ِفي الَْأرِضgezip dolaşın da  ِسيرواDe ki قُْل
  الَِّذين ِمن قَبُلâkıbetleri  كَان عاِقبةnice olduُ  كَيفgörünَ فَانظُروا

daha öncekilerinكَان  idiَأكْثَر  çoğu مه Onlarınشِْرِكينم  
müşrik 

42) De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, daha öncekilerin 
âkıbetleri nice oldu, görün. Onların çoğu müşrik idi. 

فََأِقم çevirكهجو  yönünüيِنِللد  dineِمالْقَي  gerçekِلقَب ِمن  önceَأن 
ْأِتيي gelmedenموي  bir günدرلَا م  dönüşü olmayanلَه  

katındanاللَِّه ِمن  Allahِئموٍذ ي O günونعدصي  bölük bölük 
ayrılacaklardır 

43) Allah katından, dönüşü olmayan bir gün gelmeden önce 
yönünü gerçek dine çevir. O gün bölük bölük 
ayrılacaklardır. 

نم Kimكَفَر  inkâr ederseِهلَيفَع  kendi aleyhine olurهكُفْر  
inkârıنمو  gelinceِمَلع  işler yapanlaraااِلحص  İyiفَِلَأنفُِسِهم  

onlar da kendileri içinوندهمي  hazırlamış olurlar 
44) Kim inkâr ederse, inkârı kendi aleyhine olur. İyi işler 
yapanlara gelince, onlar da kendileri için (cenneteki 
yerlerini) hazırlamış olurlar. 

ِزيجِلي Zira O karşılık verecektirنُواآم الَِّذين  iman edipِملُواعو  
işler yapanlaraاِتاِلحالص  iyiِلِهفَض ِمن  kendi lütfundanِإنَّه  
Şüphesiz Oِحبلَا ي  sevmezالْكَاِفِرين  kâfirleri 

45) Zira O, iman edip iyi işler yapanlara kendi lütfundan 
karşılık verecektir. Şüphesiz O (Allah), kâfirleri sevmez. 
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 (51)ولَِئن اَرسلْنا ِرحيا فَراَوه مصفَرا لَظَلُّوا ِمن بعِدِه يكْفُرونَ 
ا فَِانلَّوآَء ِاذَا وعالد مالص ِمعسالَ تى وتوالْم ِمعسالَ ت ك

 ِبِريند(52)م ِمعسِانْ ت الَلَِتِهمض نِى عماِد الْعِبه تآ اَنمو 
 اَُهللا الَِّذى خلَقَكُم ِمن (53)ِاالَّ من يؤِمن ِباَياِتنا فَهم مسِلمونَ 

م جعلَ ِمن بعِد ضعٍف قُوةً ثُم جعلَ ِمن بعِد قُوٍة ضعفًا ضعٍف ثُ
 الْقَِدير ِليمالْع وهآُء وشا يم لُقخةً يبيش(54)و قُومت مويو 

الساعةُ يقِْسم الْمجِرمونَ ما لَِبثُوا غَير ساعٍة كَذَِلك كَانوا 
 وقَالَ الَِّذين اُوتوا الِْعلْم واِْالميانَ لَقَد لَِبثْتم ِفى (55)يؤفَكُونَ 

ِكتاِب اِهللا ِالَى يوِم الْبعِث فَهذَا يوم الْبعِث ولَِكنكُم كُنتم الَ 
 فَيومِئٍذ الَ ينفَع الَِّذين ظَلَموا معِذرتهم والَ هم (56)تعلَمونَ 

سونَ يبتعكُلِّ (57)ت اَِن ِمنذَا الْقُراِس ِفى ها ِللننبرض لَقَدو 
مثٍَل ولَِئن ِجئْتهم ِباَيٍة لَيقُولَن الَِّذين كَفَروا ِانْ اَنتم ِاالَّ مبِطلُونَ 

 (59) كَذَِلك يطْبع اُهللا علَى قُلُوِب الَِّذين الَ يعلَمونَ (58)
 (60)اصِبر ِانَّ وعد اِهللا حق والَ يستِخفَّنك الَِّذين الَ يوِقنونَ فَ
لَقَدو Andolsun kiنَابرض  biz yer vermişizdirِللنَّاِس  insanlar 
içinذَاِفي ه  buآِنالْقُر  Kur'an'daِّكُل ِمن  her çeşitثٍَلم  misale 
لَِئنو Şayetمِجْئتَه  onlara getirsenٍةِبآي  bir mucizeقُولَنلَي  

kesinlikle şöyle diyeceklerdirواكَفَر الَِّذين  inkârcılarِإن  Bilki 
َأنْتُم sizِإلَّا  ancakِطلُونبم  bâtıl şeyler ortaya atmaktasınız 

58) Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlar için her çeşit 
misale yer vermişizdir. Şayet onlara bir mucize getirsen 
inkârcılar kesinlikle şöyle diyeceklerdir: Bilki siz ancak 
bâtıl şeyler ortaya atmaktasınız. 

كَذَِلك İşte böyleceعطْبي  mühürlerاللَّه  Allahلَى قُلُوِبع  
kalpleriniونلَمعلَا ي الَِّذين  bilmeyenlerin 

59) İşte bilmeyenlerin kalplerini Allah böylece mühürler. 
ِبرفَاص Sen şimdi sabretِإن  Bil kiدعو  vâdiاللَِّه  Allah'ınٌّقح  

gerçektirتَِخفَّنَّكسلَا يو  sakın seni gevşekliğe sevketmesin الَِّذين 
وِقنُونلَا ي İyice inanmamış olanlar 

60) Sen şimdi sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İyice 
inanmamış olanlar, sakın seni gevşekliğe sevketmesin. 
Rûm Sûresi'ne, ileride meydana gelecek bir olaydan haber verilerek 
başlandı. Böylece Hz. Muhammed (a.s)'ın mu'cizelerinden biri daha 
inkarcıların gözleri önüne serilerek insaf ve idrâke davet edildiler. 
Bilgisizlik, körü körüne taklît yerildi; olaylara karşı iman gücünü 
kullanmak suretiyle sabredilmesi ve kesin şekilde inanmayanların 
sataşmasına önem verilmemesi tavsiye edilerek sûre noktalandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لَِئنو Andolsun kiلْنَاسَأر  göndersek deاِريح  bir rüzgârَأوفَر  
görselerه  onuافَرصم  sararmışلَظَلُّوا  başlarlarِدِهعب ِمن  

ardındanونكْفُري  nankörlüğe 
51) Andolsun ki, bir rüzgâr göndersek de onu sararmış 
görseler, ardından muhakkak nankörlüğe başlarlar. 

فَِإنَّك Elbette senِمعلَا تُس  duyuramazsınتَىوالْم  ölülereِمعلَا تُسو  
işittiremezsinمالص  sağırlaraاءعالد  davetiِإذَا  giderlerkenلَّوا و 

dönüpِبِريندم  arkalarını 
52) Elbette sen ölülere duyuramazsın; arkalarını dönüp 
giderlerken sağırlara daveti işittiremezsin. 

و Veَا َأنْتم  iletemezsinاِديِبه  doğru yolaِيمالْع  körleri deنع 
لَالَِتِهمض sapıklıklarındanِمعتُس ِإن  duyurabilirsinِإلَّا  Ancakنم 
ْؤِمني iman edenlereاِتنَاِبآي  âyetlerimizeمفَه  göstererekونِلمسم  

teslimiyet 
53) Ve körleri de sapıklıklarından doğru yola iletemezsin. 
Ancak teslimiyet göstererek âyetlerimize iman edenlere 
duyurabilirsin. 

اللَّه Allah'tırالَِّذي خَلَقَكُم  Sizi yaratanٍفعض ِمن  güçsüzثُم  sonra
  ثُمkuvvet  قُوةgüçsüzlüğünً  ضعٍفardından  ِمن بعِدveren جعَل

sonraَلعج  verenِدعب ِمن  ardındanٍةقُو  kuvvetinفًاعض  
güçsüzlükو  ve ًةبشَي ihtiyarlıkُخْلُقي  yaratırشَاءا يم  Dilediğini

و Veوه  Oِليمالْع  hakkıyla bilendirالْقَِدير  üstün kudret 
sahibidir 

54) Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından 
kuvvet veren sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve 
ihtiyarlık veren, Allah'tır. Dilediğini yaratır. Ve O, hakkıyla 
bilendir, üstün kudret sahibidir. 

و Veموي  günتَقُوم  koptuğuُةاعالس  kıyametقِْسمي  yemin ederler
ونِرمجالْم günahkârlarا لَِبثُوام  kaldıklarınaٍةاعس رغَي  ancak 

pek kısa bir süreكَذَِلك  İşte onlarكَانُوا  böyleْؤي فَكُون 
döndürülüyorlardı 

55) Ve kıyamet koptuğu gün, günahkârlar, ancak pek kısa 
bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, böyle 
döndürülüyorlardı. 

و Veقَاَل  şöyle derlerالَِّذين  kendilerineُأوتُوا  verilenlerالِْعلْم  
ilimو  ve انالِْإيم imanلَقَد  Andolsun kiلَِبثْتُم  kaldınızِفي ِكتَاِب  

yazısındaاللَِّه  Allah'ınِإلَى  kadarِموي  gününeِثعالْب  yeniden 
dirilmeذَافَه  İşteموي  günüdür ِثعالْب yeniden dirilmeلَِكنَّكُمو  

fakat onuكُنتُم  sizونلَملَا تَع  tanımıyordunuz 
56) Ve kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle derler: 
Andolsun ki Allah'ın yazısında yeniden dirilme gününe 
kadar kaldınız. İşte yeniden dirilme günüdür; fakat siz onu 
tanımıyordunuz. 

 وا الَِّذين ظَلَمfayda vermeyeceği  لَا ينفَعArtık o gün فَيومِئٍذ
zulmedenlerinمتُهِذرعم  mazeretleriلَاو  istenmezمه  onlardan

ونتَبتَعسي hoşnut etmeye çalışmaları da 
57) Artık o gün, zulmedenlerin mazeretleri fayda 
vermeyeceği, onlardan hoşnut etmeye çalışmaları da 
istenmez. 
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و Veالنَّاِس ِمن  insanlardan öylesi var kiشْتَِريي نم  satın alır 
ولَه boşِديِثالْح  lafıَِّضلِلي  saptırmakِبيِلس نع  yolundanاللَِّه  

Allahِرِبغَي  delile dayanmadanِعلٍْم  herhangi bir ilmîو  ve 
  عذَابonlara  لَهمİşte ُأولَِئكalay   هزواonunla etmek için يتَِّخذَها

bir azap vardırِهينم  rüsva edici 
6) Ve insanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile 
dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve onunla alay 
etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsva edici bir azap 
vardır. 
(*)Bu ayet, Nadr b. Haris hakkında nazil olmuştur. Nadr tüccar olarak 
İran'a gidiyor. Acemlerin kitaplarını satın alıyor, bu kitapları anlatıyor ve 
şöyle diyordu: "Muhammed size Ad ve Semûd kavimlerinin haberlerini 
anlatıyor. Ben de size Rüstem ve İsfendiyar'ın, kisraların haberlerini 
anlatıyorum." derdi. Kureyşliler de onun sözlerinden hoşlanıyor, Kur'an'ı 
dinlemeyi terkediyorlardı.428 

و Veِإذَا  zamanتُتْلَى  okunduğuِهلَيع  onaاتُنَاآي  âyetlerimizلَّىو  
yüz çevirirاتَكِْبرسم  büyüklük taslayarakكََأن  sankiاهعمسي لَم  

bunları işitmemişكََأن  sanki gibiِهِفي ُأذُنَي  kulaklarındaاقْرو  
ağırlık varmışشِّرفَب  müjdesini verه  Sen de onaذَاٍبِبع  bir 

azabınَأِليٍم  acıklı 
7) Ve ona âyetlerimiz okunduğu zaman, sanki bunları 
işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklük 
taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acıklı bir azabın 
müjdesini ver. 

ِإن Şüphesizنُواآم الَِّذين  iman edip deِملُواعو  davranışlarda 
bulunanlar içinاِتاِلحالص  güzelملَه  vardırَّناتُ ج cennetler 

 nimetleri bol النَِّعيِم
8) Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar 
için, nimetleri bol cennetler vardır. 

خَاِلِدين ebedi kalacaklardırاِفيه  Oradaدعو  sözdürاللَِّه  Allah'ın 
verdiğiاقح  gerçekو  Veوه  Oِزيزالْع  mutlak güçِكيمالْح  

hikmet sahibidir 
9) Orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın verdiği gerçek 
sözdür. Ve O, mutlak güç, hikmet sahibidir. 

 bir direk  عمٍدolmaksızın  ِبغَيِرGökleri  السماواِتyarattı خَلَقَ
 ulu  رواِسيyere ي الَْأرِضِف koydu  وَألْقَىgörebildiğiniz تَرونَها

dağlarتَِميد َأن  sarsmasın diyeِبكُم  siziو  ve َّثب yaydıاِفيه  orada 
  ِمن السماِءbiz indirip  َأنزلْنَاVe  وcanlıyı  دابٍةher çeşit ِمن كُلِّ

gökyüzündenاءم  suتْنَافََأنْب  nebattanاِفيه  orada bitirdikِّكُل ِمن  
herٍجوز  çift çiftكَِريٍم  faydalı 

10) Gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı, sizi 
sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit 
canlıyı yaydı. Ve biz gökyüzünden su indirip, orada her 
faydalı nebattan çift çift bitirdik. 

 Şimdi  فََأروِنيAllah'ın  اللَِّهyarattıklarıdır  خَلْقİşte bunlarُ هذَا
bana gösterinاذَام  neَخَلَق  yarattığınıوِنِهد ِمن الَِّذين  O'ndan 

başkasınınْلب  Hayırونالظَّاِلم  Zalimlerِفي  içindedirlerلَاٍلض  
bir sapıklıkِبيٍنم  açık 

11) İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi O'ndan 
başkasının ne yarattığını bana gösterin! Hayır! Zalimler 
açık bir sapıklık içindedirler. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Kur'ân'ın insanlar için doğru yolun rehberi ve 
bütünüyle rahmet kaynağı olduğu belirtildi. Sonra da inkarcı sapıklarla, 
imân eden sâlih mü'minlerin durumu açıklandı ve Allah'ın varlığına, 
birliğine, kudretinin erişilmezliğine delâlet eden belgelere yer verildi. 
 
 
 
 
 
 
 

 )31(سورة لقمان 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 هدى ورحمةً (2) ِتلْك اَيات الِْكتاِب الْحِكيِم (1)امل 
 ِسِننيح(3)ِللْم مهكَوةَ وونَ الزتؤيلَوةَ وونَ الصِقيمي اَلَِّذين 

م واُولَِئك  اُولَِئك علَى هدى ِمن ربِه(4)ِباْالَِخرِة هم يوِقنونَ 
 وِمن الناِس من يشتِرى لَهو الْحِديِث (5)هم الْمفِْلحونَ 

 ملَه ا اُولَِئكوزا هِخذَهتيِر ِعلٍْم ويِبيِل اِهللا ِبغس نِضلَّ عِلي
 ِهنيم ذَابا كَاَنْ(6)عكِْبرتسلَّى ما وناتِه اَيلَيلَى عتِاذَا تو  لَم 

 ِانَّ الَِّذين (7)يسمعها كَاَنَّ ِفى اُذُنيِه وقْرا فَبشره ِبعذَاٍب اَِليٍم 
 خاِلِدين ِفيها (8)اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم جنات النِعيِم 

 ِكيمالْح ِزيزالْع وها وقاِهللا ح دعاِت ِب(9)وومالس لَقِر  خيغ
 ِبكُم ِميداَنْ ت اِسىوِض راَلْقَى ِفى اْالَرا وهنورٍد تمثَّ  عبو

ِفيها ِمن كُلِّ دابٍة واَنزلْنا ِمن السمآِء مآًء فَاَنبتنا ِفيها ِمن كُلِّ 
ن ِمن  هذَا خلْق اِهللا فَاَروِنى ماذَا خلَق الَِّذي(10)زوٍج كَِرٍمي 

  (11)دوِنِه بِل الظَّاِلمونَ ِفى ضالٍَل مِبٍني 
31 LOKMAN SURESİ  

Kur'an-ı Kerim'in 31. suresi, 34 ayet, 548 kelime ve 2110 harften 
ibarettir. Hicazlılar bu surenin 33 ayet olduğu görüşündedirler. 
Mekke'de nâzil olmuştur. 27,28 ve 29. ayetlerinin Medenî olduğu 
rivayet edilmektedir.489 12 ve 13. âyette Hz. Lokmân'ın adı geçtiği 
için Lokman adını almıştır.. Lokmân'ın oğluna öğütlerini içeren 
âyetlerde özetlenen şirk inancının yasaklanması, ana babaya saygı 
gösterip meşru buyruklarına uyma, sorumluluk duygusu, iyilik 
için çalışma, sabır, tevazu gibi dinî ve ahlâkî ödevlerdir. Ayet 
sonlarına ahenk veren fasılaları dâl, râ, zi, mim ve nun harflerdir. 
Saffât suresinden sonra nazil olmuştur.490 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

 Mîm  مLâm  لElif ا
1) Elif. Lâm. Mîm. 

ِتلْك İşte buُاتآي  âyetleridir الِْكتَاِب Kitab'ınِكيِمالْح  hikmet dolu
2) İşte bu, hikmet dolu Kitab'ın âyetleridir. 

rahmet olmak üzere رحمةً ve  وbir hidayet rehberi هدى
 Güzel davrananlar için لْمحِسِنينِل

3) Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet 
olmak üzere. 

الَِّذين O kimselerونِقيمي  kılarlarَلَاةالص  namazıْؤتُونيو  verirler
  يوِقنُونederler  همahirete de  ِبالْآِخرِةonlar  همve  وzekâtı الزكَاةَ

kesin olarak iman 
4) O kimseler, namazı kılarlar, zekâtı verirler; ve onlar 
ahirete de kesin olarak iman ederler. 

لَِئكُأو İşte onlarلَىع  üzeredirlerىده  doğru yolِهمبر ِمن  
Rablerindenو  ve لَِئكُأو onlarمه  erenlerdirْفالْم ونِلح kurtuluşa

5) İşte onlar, Rablerinden doğru yol üzeredirler ve onlar 
kurtuluşa erenlerdir. 
 
 
 
 

 

Cüz 21 – Sure 31                                          Lokman Suresi                                                  Sayfa 410 



ِانما يشكُر ولَقَد اَتينا لُقْمن الِْحكْمةَ اَِن اشكُر ِللَِّه ومن يشكُر فَ
 ِميدح فَِانَّ اَهللا غَِنى كَفَر نمفِْسِه و(12)ِلن نِاذْ قَالَ لُقْمو 

 ِظيمع لَظُلْم كرِباِهللا ِانَّ الش ِركشالَ ت ىنابي ِعظُهي وهِنِه وِالب
(13)و هاُم هلَتمِه حياِلدانَ ِبوسا اِْالننيصوٍن  وهلَى وا عنه

 ِصريالْم ِالَى كياِلدِلوِلى و كُرِن اَِن اشيامِفى ع الُهِفص(14)و 
وِانْ جاهداك على اَنْ تشِرك ِبى ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم فَالَ 

ناب ِالَى تِطعهما وصاِحبهما ِفى الدنيا معروفًا واتِبع سِبيلَ من اَ
 يابنى ِانها ِانْ (15)ثُم ِالَى مرِجعكُم فَاُنبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 

تكُن ِمثْقَالَ حبٍة ِمن خردٍل فَتكُن ِفى صخرٍة اَو ِفى السمواِت 
 ا اُهللا ِانَّ اَهللا لَِطيفأِْت ِبهِض يِفى اْالَر اَو ِبرياَِقِم (16)خ ىنابي 

الصلَوةَ وأْمر ِبالْمعروِف وانه عِن الْمنكَِر واصِبر علَى مآ 
 والَ تصعر خدك (17)اَصابك ِانَّ ذَِلك ِمن عزِم اْالُموِر 

لَّ مختاٍل ِللناِس والَ تمِش ِفى اْالَرِض مرحا ِانَّ اَهللا الَ يِحب كُ
 واقِْصد ِفى مشِيك واغْضض ِمن صوِتك ِانَّ (18)فَخوٍر 

 (19)اَنكَر اْالَصواِت لَصوت الْحِمِري 
نَيابي Yavrucuğumَأِقم  kılَلَاةالص  Namazıرْأمو  emretوِفرعِبالْم  

iyiliğiانْهو  vazgeçirmeye çalışنالْم نكَِر ع kötülüktenِبراصو  
sabretلَىع  başınaكابا َأصم  gelenlereِإن  Doğrusuذَِلك  bunlar 
 değer işlerdir  الُْأموِرazmedilmeye ِمن عزِم

17) Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten 
vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu 
bunlar, azmedilmeye değer işlerdir. 

و Veرعلَا تُص  küçümseyerekكخَد  yüz çevirmeِللنَّاِس  
insanlardanو  ve ِشلَا تَم yürümeِضِفي الَْأر  yeryüzündeاحرم  

böbürlenerekِإن  Ziraاللَّه  Allahِحبلَا ي  asla sevmezَّكُل  
herخْتَاٍلم övünüp duran kimseleriفَخُوٍر  kendini beğenmiş 

18) Ve küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve 
yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, her kendini 
beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. 

و Veاقِْصد  tabiî olشِْيكِفي م  yürüyüşündeضاغْضو  alçaltِمن  
ِتكوص sesiniِإن  Unutma kiَأنكَر  en çirkiniاِتوالَْأص  seslerin 
 merkeplerin  الْحِميِرsesidir لَصوتُ

19) Ve yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, 
seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. 
(*)Lokmân'ın oğluna yönelttiği bu öğütler de Allah'ın ona verdiği 
hikmetin meyveleridir. Kuşkusuz insanın yaptığı her şey -ne kadar 
saklanırsa saklansın- Allah'ın mutlaka onu bildiği, dolayısıyla onun 
hesabını soracağı İnancı ve bilinci ile bundan doğan sorumluluk duygusu 
ve kaygısı ahlâkî hayatın temelidir. Nitekim meşhur bir özdeyişte 
"Hikmetin başı Allah korkusudur" denilmiştir. Büyük şairimiz Mehmed 
Akif'in, "Ne irfandır veren ahlâka yükseklik ne vicdandır Fazilet hissi 
insanlarda Allah korkusundandır" şeklindeki beyti de bu gerçeğin güzel 
bir ifadesidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

لَقَدو Andolsunنَاآتَي  biz verdikانلُقْم Lokman'aَةالِْحكْم  hikmet 
َأن diyerekاشْكُر  şükretِللَِّه  Allah'aنمو  kimsedirشْكُري  

Şükredenافَِإنَّم  ancakشْكُري  şükretmiş ِلنَفِْسِه kendisi içinو  Ve
نم eden deكَفَر  nankörlükفَِإن  bilsin kiاللَّه  Allahغَِني  hiçbir 

şeye muhtaç değildirِميدح  her türlü övgüye lâyıktır 
12) Andolsun biz Lokman'a: Allah'a şükret, diyerek hikmet 
verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş kimsedir. Ve 
nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç 
değildir, her türlü övgüye lâyıktır. 

و Veِْإذ  vererekقَاَل  demiştiانلُقْم  Lokmanِنِهِلاب  oğlunaوهو  şu
ِعظُهي öğütleriنَيابي  Yavrucuğumلَا تُشِْرك  ortak koşmaِباللَِّه  

Allah'aِإن  Doğrusuكالشِّر  şirkلَظُلْم  bir zulümdürِظيمع  
büyük 

13) Ve Lokman, oğluna şu öğütleri vererek: Yavrucuğum! 
Allah'a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür, 
demişti. 

و Veنَايصو  biz tavsiye etmişizdirانالِْإنس  insanaِهياِلدِبو  ana-
babasınaلَتْهمح  onu katlanarakهُأم  Anasıنًاهو  katlanarakلَىع  

niceٍنهو  sıkıntılaraالُهِفصو  Sütten ayrılması daِفي  içinde 
olurِنيامع  iki yılاشْكُر َأن  şükretِلي  önce banaو  veكياِلدِلو  

ana-babanaِإلَي  banadırِصيرالْم  Dönüş ancak 
14) Ve biz insana, ana-babasına tavsiye etmişizdir. Anası 
onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması 
da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana ve ana-
babana şükret. Dönüş ancak banadır. 

و Veِإن  eğerاكداهج  seni zorlarlarsaلىع  içinتُشِْرك َأن  ortak 
koşmanِبي  banaام  bir şeyiسلَي  olmayanلَك  hakkındaِبِه  
onlar ِعلْم bilginامهفَلَا تُِطع  onlara itaat etmeامهاِحبصو  

Arkadaşlarınla اِفنْيي الد dünyadaوفًارعم  iyi geçinاتَِّبعو  uyِبيَلس 
نم yolunaَأنَاب  yönelenlerinِإلَي  Banaثُم  Sonundaِإلَي  ancak 

banadırكُمِجعرم  dönüşünüzُئكُمفَُأنَب  O zaman size haber 
veririmا كُنتُمِبم  olduklarınızı لُونمتَع yapmış 

15) Ve eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi 
bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. 
Arkadaşlarınla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna 
uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size, 
yapmış olduklarınızı haber veririm. 

نَيابي Yavrucuğumاِإنَّه  Elbette yaptığın şeyِإن  bile  تَكُن olsa 
bulunsa  فَتَكُنbir hardal  ِمن خَردٍلtanesi  حبٍةağırlığında ِمثْقَاَل 

  َأوgöklerde  ِفي السماواِتveya  َأوbir kayanın  صخْرٍةiçinde ِفي
yahutِفي  derinliklerindeِضالَْأر  yerinاْأِت ِبهي  yine de onu 
getirirاللَّه  Allahِإن  Doğrusuاللَّه  Allahٌلَِطيف  en ince işleri 

görüp bilmektedirخَِبير  her şeyden haberdardır 
16) Yavrucuğum! Elbette yaptığın şey, bir hardal tanesi 
ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde veya göklerde yahut 
yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu getirir. 
Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir, her şeyden 
haberdardır. 
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و Veنم  kimseninكَفَر  inkâr edenنْكزحفَلَا ي  seni üzmesin 
هكُفْر inkârıنَاِإلَي  ancak bizedirمهِجعرم  Onların dönüşüمُئهفَنُنَب  

kendilerine haber veririzاِبم  İşte o zamanِملُواع  yaptıklarını 
ِإن Kuşkusuzَّالل ه Allahِليمع  çok iyi bilirِبذَاِت  olanıوِردالص  

kalplerde  
23) Ve inkâr eden kimsenin inkârı seni üzmesin. Onların 
dönüşü ancak bizedir. İşte o zaman yaptıklarını kendilerine 
haber veririz. Kuşkusuz Allah kalplerde olanı çok iyi bilir. 

مهتِّعنُم Onları faydalandırırقَِليلًا  birazثُم  sonraطَرنَض  
sürüklerizمه  kendileriniذَاٍبِإلَى ع  bir azabaغَِليٍظ  ağır 

24) Onları biraz faydalandırır, sonra kendilerini ağır bir 
azaba sürükleriz. 

لَِئنو Andolsun kiمَألْتَهس  onlara diye sorsanم ن kimَخَلَق  
yarattı?اِتاومالس  Gökleriو  ve ضالَْأر yeriقُولُنلَي  mutlaka 

derlerاللَّه  Allahقُْل  De kiدمالْح  Övgü deِللَِّه  yalnız Allah'a 
mahsusturْلب  amaَأكْثَر  çoğu مه onlarınونلَمعلَا ي  bilmezler 

25) Andolsun ki onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye 
sorsan, mutlaka "Allah..." derler. De ki: Övgü de yalnız 
Allah'a mahsustur, ama onların çoğu bilmezler. 

 ve  وGöklerde  ِفي السماواِتne varsa  ماhepsi Allah'ındır ِللَِّه
 asıl  الْغَِنيolan  هوAllah'tır  اللَّهBilinmeli ki  ِإنyerde الَْأرِض

ganîِميدالْح  övülmeye lâyık 
26) Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah'ındır. Bilinmeli 
ki, asıl ganî, övülmeye lâyık olan Allah'tır. 

و Veلَو  şayetِضا ِفي الَْأرَأنَّم  yeryüzündekiٍةرشَج ِمن  ağaçlar 
 arkasından  ِمن بعِدِهkatılarak  يمدهdeniz الْبحرve وkalem مَأقْلَا

 yine  اللَِّهsözleri  كَِلماتtükenmezُ  ما نَِفدتdenizْ  َأبحٍرyedi سبعةُ
Allah'ınِإن  Şüphe yok kiاللَّه  Allahِزيزع  mutlak galipِكيمح  

hikmet sahibidir 
27) Ve şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz ve 
arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine 
Allah'ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki Allah 
mutlak galip, hikmet sahibidir. 

ا خَلْقُكُمم Sizin yaratılmanız و ve ثُكُمعلَا ب diriltilmeniz ِإلَّا ancak 
  اللَّهUnutulmasın ki  ِإنtek bir  واِحدٍةkişinin gibidir كَنَفٍْس

Allahِميعس  her şeyi işitenِصيرب  görendir 
28) Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz, ancak tek bir kişinin 
(yaratılması, diriltilmesi) gibidir. Unutulmasın ki, Allah her 
şeyi işiten, görendir. 
(*)Putperest Araplar, aslında Allah'ın varlığına inanıyor, sorulduğunda 
O'nun yaratıci kudretini tanıdıklarını ifade ediyorlardı; fakat putlarını aracı 
tanrılar saydıkları için Allah'ı bırakıp putlara tapıyor, onlara sığınıyor, 
böylelikle şirk inancına sapıyorlardı. 25. âyetteki "Bütün övgüler Allah'a 
mahsustur" ifadesi, Allah'tan başka hiçbir varlığa tanrılık sıfatı, işlevi ve 
kutsallığı yüklenemeyeceği, sûrenin sonuna kadar devam eden kısım, 
neden bütün övgülerin Allah'a mahsus olduğu sorununun âdeta cevabı 
mahiyetindedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اَلَم تروا اَنَّ اَهللا سخر لَكُم ما ِفى السمواِت وما ِفى اْالَرِض
واَسبغَ علَيكُم ِنعمه ظَاِهرةً وباِطنةً وِمن الناِس من يجاِدلُ ِفى 

 وِاذَا ِقيلَ لَهم (20)اِهللا ِبغيِر ِعلٍْم والَ هدى والَ ِكتاٍب مِنٍري 
آَء نِه اَبلَيا عندجا وم ِبعتلْ نلَ اُهللا قَالُوا بزآ اَنوا مِبعات لَوا اَو

 ومن يسِلم (21)كَانَ الشيطَانُ يدعوهم ِالَى عذَاِب السِعِري 
وجهه ِالَى اِهللا وهو محِسن فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى وِالَى 

نا  ومن كَفَر فَالَ يحزنك كُفْره ِالَي(22)اِهللا عاِقبةُ اْالُموِر 
مرِجعهم فَننبئُهم ِبما عِملُوا ِانَّ اَهللا عِليم ِبذَاِت الصدوِر 

 (24) نمتعهم قَِليالً ثُم نضطَرهم ِالَى عذَاٍب غَِليٍظ (23)
ولَِئن ساَلْتهم من خلَق السمواِت واْالَرض لَيقُولُن اُهللا قُِل 

 ِللَِّه ما ِفى السمواِت (25)لَِّه بلْ اَكْثَرهم الَ يعلَمونَ الْحمد ِل
 ِميدالْح ِنىالْغ وِض ِانَّ اَهللا هاْالَرا ِفى (26)واَنَّ م لَوو 

اْالَرِض ِمن شجرٍة اَقْالَم والْبحر يمده ِمن بعِدِه سبعةُ اَبحٍر ما 
 ما خلْقُكُم والَ (27)مات اِهللا ِانَّ اَهللا عِزيز حِكيم نِفدت كَِل

 ِصريب ِميعٍة ِانَّ اَهللا ساِحدفٍْس وِاالَّ كَن ثُكُمع(28)ب 
  سخَّرAllah'ın  اللَّهKuşkusuz  َأنgörmediniz mi? َألَم تَروا

emrinize verdiğiلَكُم  sizinاوما ِفي الساِت م göklerdeو  ve ا ِفيم
  ِنعمهsize  علَيكُمbolca ihsan ettiğini  وَأسبغyerdekileriَ الَْأرِض

nimetleriniًةظَاِهر  açıkو  ve ًاِطنَةب gizli olarakِمنالنَّاِس  و 
İnsanlar içindeنم  kimseler vardırاِدُلجي  tartışanِفي  

hakkındaاللَِّه  Allahِرِبغَي  yokkenِعلٍْم  bilgisiىدلَا هو  rehberiو  
ve لَا ِكتَاٍب bir kitabıِنيٍرم  aydınlatıcı 

20) Kuşkusuz Allah'ın, göklerde ve yerdekileri sizin 
emrinize verdiği nimetlerini, açık ve gizli olarak size bolca 
ihsan ettiğini görmediniz mi? İnsanlar içinde, -bilgisi, 
rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken- Allah hakkında 
tartışan kimseler vardır. 

و Veِإذَا  zamanِقيَل  dendiğiملَه  onlaraوااتَِّبع  uyunَلا َأنزم  
indirdiğineاللَّه  Allah'ınقَالُوا  derlerْلب  Hayırنَتَِّبع  uyarızام 

نَاودج biz bulduğunaِهلَيع  üzerindeنَااءآب  babalarımızıلَوَأو  
idiyseكَان  Yaطَانالشَّي  şeytanوعدي  çağırıyor مه onlarıِإلَى 
 alevli ateşin  السِعيِرazabına عذَاِب

21) Ve onlara "Allah'ın indirdiğine uyun" dendiği zaman: 
Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğuna uyarız, derler. 
Ya şeytan; onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse. 

و Veنم  kimseِلمسي  bütünüyle verenههجو kendini اللَِّه ِإلَى 
Allah'aوهو  içindeِسنحم  iyi davranışlarفَقَِد  gerçektenكستَماس  

yapışmıştırِةورِبالْع  kulpaثْقَىالْو  en sağlamو  Zaten ِإلَى varır
 bütün işlerin  الُْأموِرsonu  عاِقبةAllah'aُ اللَِّه

22) Ve iyi davranışlar içinde kendini bütünüyle Allah'a 
veren kimse, gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Zaten 
bütün işlerin sonu Allah'a varır. 
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اَلَم تر اَنَّ اَهللا يوِلج اللَّيلَ ِفى النهاِر ويوِلج النهار ِفى اللَّيِل 
وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجِرى ِالَى اَجٍل مسمى واَنَّ اَهللا 

 ِبريلُونَ خمعا تونَ (29)ِبمعدا ياَنَّ مو قالْح وِباَنَّ اَهللا ه ذَِلك 
 الْكَِبري ِلىالْع واَنَّ اَهللا هاِطلُ ووِنِه الْبد اَنَّ (30)ِمن رت اَلَم 

 اِتِه ِانَّ ِفى ذَِلكاَي ِمن كُمِريِة اِهللا ِليمِر ِبِنعحِرى ِفى الْبجت الْفُلْك
 وِاذَا غَِشيهم موج كَالظُّلَِل (31) صباٍر شكُوٍر الَياٍت ِلكُلِّ

 مهفَِمن رِالَى الْب ميهجا نفَلَم ينالد لَه ِلِصنيخا اَهللا موعد
 يآاَيها (32)مقْتِصد وما يجحد ِباَياِتنا ِاالَّ كُلُّ ختاٍر كَفُوٍر 

بقُوا رات اسالَ النلَِدِه وو نع اِلدِزى وجا الَ يموا يوشاخو كُم
 كُمنرغفَالَ ت قاِهللا ح دعئًا ِانَّ وياِلِدِه شو ناٍز عج وه لُودوم

 وررِباِهللا الْغ كُمنرغالَ يا وينوةُ الدي(33)الْح هدِانَّ اَهللا ِعن 
اعالس ِرى  ِة ِعلْمدا تماِم وحا ِفى اْالَرم لَمعيثَ ويلُ الْغزنيو

نفْس ماذَا تكِْسب غَدا وما تدِرى نفْس ِباَى اَرٍض تموت ِانَّ 
 ِبريخ ِليم(34)اَهللا ع 

33) Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne 
babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey 
ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah'ın verdiği 
söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve 
Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. 

ِإن ancakاللَّه  Allah'ınهِعنْد  katındadırِعلْم  bilgiِةاعالس  Kıyamet 
vakti hakkındakiُلنَزيو  O yağdırırَثالْغَي  Yağmuruلَمعيو  O 

bilirام  olanıاِمحِفي الَْأر  rahimlerdeِريا تَدمو  Hiç bilemez نَفْس 
kimseاذَام  neتَكِْسب  kazanacağınıاغَد  yarınِريا تَدمو  Yine hiç 

bilemezنَفْس  Yine hiç kimseِبَأي  hangiٍضَأر  yerdeُوتتَم  
öleceğiniِإن  bilemezاللَّه  Allahِليمع  her şeyi bilendirخَِبير  her 

şeyden haberdardır 
34) Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın 
katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. 
Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse 
hangi yerde öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi 
bilendir, her şeyden haberdardır. 
Cerir ve İbni Ebî Hatim, Mücahid'den naklediyor ki: Badiye'den Haris b. 
Amr isimli bir adam geldi. Peygamberimiz (a.s.)'e:  Benim hanımım 
hamiledir. Doğuracağı çocuğu bana haber ver. Bizim beldemiz kuraktır. 
Yağmurun ne zaman yağacağını bana haber ver. Ben ne zaman 
doğduğumu öğrendim. Bana ne zaman öleceğimi de sen haber ver, dedi. 
Bunun üzerine Allah "Kıyametin bilgisi Allah katındadır...." 34. ayeti 
indirdi.429 
Lokman Sûresi, Allah'ın ilminin ve kudretinin kusursuzluğunu özetleyen 
ve ilâhî bilgi ile insan bilgisi arasındaki büyük farkı gösteren ifadelerle son 
bulmaktadır. Klasik tefsirlerde bu âyete dayanılarak, kıyametin ne zaman 
kopacağını, yağmurun ne zaman yağacağını, rahimlerdeki cinsiyetini ve 
ten renginin ne olduğunu, insanın ileride neler elde edeceğini, gelecekte 
ne gibi durumlarla karşılaşacağını ve ne zaman nerede öleceğini Allah'tan 
başkasının bilemeyeceği ileri sürülmüş, dolayısıyla bunlara "mugayyebât-ı 
hams" (beş bilinmeyen) denilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

katmakta يوِلجAllah اللَّهkuşkusuz    َأنGömez misin ki َألَم تَرى
  النَّهارkatmakta يوِلجve   وgündüze ِفي النَّهاِرgeceyi اللَّيَل

gündüzüِلِفي اللَّي  geceyeو  Veخَّرس  buyruğu altına almıştır
سالشَّم güneşiو  رالْقَم ayı daٌّكُل  Bunların her biriِريجي  

hareketine devam ederِإلَى  kadarٍلَأج  bir vaadeyeىمسم  belli
و Ve َأن kuşkusuzاللَّه  Allahاِبم  tamamenلُونمتَع 

yaptıklarınızdanخَِبير  haberdardır 
29) Görmez misin ki, kuşkusuz Allah, geceyi gündüze 
katmakta ve gündüzü geceye (katmaktadır). Ve güneşi, ayı 
da buyruğu altına almıştır. Bunların her biri belli bir 
vaadeye kadar hareketine devam eder. Ve kuşkusuz Allah, 
yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. 

ذَِلك Çünküِبَأن  elbetteاللَّه  Allahوه  ta kendisidirُّقالْح  hakkın
َأنو şüphesizونعدا يم  taptıkları iseوِنِهد ِمن  O'ndan başka

olandır  هوçok uludur.  اللَّهgerçekten  َأنVe  وbâtıldır الْباِطُل
ِليالْع çok yüceالْكَِبير  çok ulu 

30) Çünkü elbette Allah, hakkın ta kendisidir; O'ndan 
başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Ve gerçekten Allah 
çok yüce, çok ulu olandır. 

  تَجِريgemilerin  الْفُلْكKuşkusuz  َأنgörmedin mi? َألَم تَرى
yüzdüğünüِرحِفي الْب  denizdeِةمِبِنع  lütfuylaاللَِّه  Allah'ınِل كُمِريي 

Size göstermesi içinاِتِهآي ِمن  varlığının delilleriniِإن  
Şüphesizِفي ذَِلك  bundaاٍتلَآي  ibretler vardırِِّلكُل  herkes için 

 şükreden  شَكُوٍرsabreden صباٍر
31) Kuşkusuz size varlığının delillerini göstermesi için, 
Allah'ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görmedin 
mi? Şüphesiz bunda, sabreden, şükreden herkes için 
ibretler vardır. 

و Veِإذَا  zamanمهغَِشي  onları kuşattığıجوم  O'na yalvarırlar
Allah'a  اللَّهO'na yalvarırlar  دعواdağlar gibi dalgalar كَالظُّلَِل
  نَجاهمvakit  فَلَماdini  الدينtamamen  لَهhas kılarak ِصينمخِْل

kurtardığıِإلَى  çıkararakرالْب  karayaمفَِمنْه   Onları قْتَِصدم bir 
kısmı orta yolu tutarو  Ve دحجا يم bilerek inkâr ederاِتنَاِبآي  

bizim âyetlerimiziِإلَّا  ancakُّكُل  hepخَتَّاٍر  hâinlerكَفُوٍر  nankör
32) Ve dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, dini 
tamamen Allah'a has kılarak, O'na yalvarırlar. Onları 
karaya çıkararak kurtardığı vakit içlerinden bir kısmı orta 
yolu tutar. Ve bizim âyetlerimizi, ancak hep nankör hâinler 
bilerek inkâr eder. 

  ربكُمkarşı gelmekten sakının اتَّقُواİnsanlar  النَّاسEy ياَأيها
Rabbinizeااخْشَوو  çekininاموي  gündenِزيجلَا ي  bir şey 

ödeyemeyeceğiاِلدو  Ne babanın evlâdıلَِدِهو نع  evlâdınلَاو 
لُودوم ne babasıاٍزج وه  nâmınaاِلِدهو نع  babası ًئاشَي ِ bir şey
ِإنBilin kiدعو  verdiği sözاللَِّه  Allah'ınٌّقح  gerçektirنَّكُمفَلَا تَغُر  

Sakın sizi aldatmasınُاةيالْح  hayatıانْيالد  dünyaو  ve نَّكُمغُرلَا ي 
sizi kandırmasınِباللَِّه  Allah'ınورالْغَر  affına güvendirerek 
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اللَّه Allah'tırَالَِّذي خَلَق  yaratanاِتاومالس  Gökleriضالَْأرو  yeriو  
ve امنَهيا بم bunların arasındakileriِفي ِستَِّة  altıاٍمَأي  gündeثُم  

sonraى اتَوس istivâ edenِشرلَى الْعع  arşaا لَكُمم  sizinوِنِهد ِمن  
O'ndan başkaِليِمن و  ne bir dostلَا شَِفيٍعو  ne de bir 

şefaatçınızَأفَلَا  almaz mısınız?ونتَتَذَكَّر  Artık düşünüp öğüt 
4) Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde 
yaratan, sonra arşa istivâ eden Allah'tır. O'ndan başka sizin 
ne bir dost ne de bir şefaatçınız vardır. Artık düşünüp öğüt 
almaz mısınız? 

ربدي düzenleyip yönetirرالَْأم  her işiاِءمالس ِمن  Göktenِإلَى  
kadarِضالَْأر  yereثُم  Sonraجرعي  çıkarِهِإلَي  O'nun nezdine ِفي 
 ِمما yıl  سنٍَةbin  َألْفsayageldiklerinizeَ ِمقْداره  كَانbir günde يوٍم

وندتَع tutan 
5) Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra 
sayageldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde O'nun 
nezdine çıkar. 

ذَِلك İşteاِلمع  bilenِبالْغَي  görülmeyeni deِةادالشَّهو  görüleni de 
ِزيزالْع mutlak galipِحيمالر  merhamet sahibidir 

6) İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip, 
merhamet sahibidir. 

  وyarattığı  خَلَقَهşeyi يٍء شherَ  كُلgüzel yapmışَّ  َأحسنO ki الَِّذي
ve َأدب ilk baştaَخَلْق  yaratmıştırاِنالِْإنس  insanıِطيٍن ِمن  

çamurdan 
7) O ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı 
çamurdan yaratmıştır. 

ثُم Sonraَلعج  üretmiştirلَهنَس  onun zürryetiniس لَالٍَة ِمن 
özündenاٍءم ِمن  bir suyunِهيٍنم  dayanıksız 

8) Sonra onun zürryetini, dayanıksız bir suyun özünden 
üretmiştir. 

ثُم Sonraاهوس  onu tamamlayıp şekillendirmişَنَفَخو  üflemiştir 
  لَكُمyaratmıştır جعَل Ve  وkendi ruhundan  ِمن روِحِهona ِفيِه

sizin içinعمالس  kulaklarارصالَْأبو  gözlerَةالَْأفِْئدو  kalplerقَِليلًا  az 
 şükrediyorsunuz  تَشْكُرونNe kadar ما

9) Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş, ona kendi 
ruhundan üflemiştir. Ve sizin için kulaklar, gözler, kalpler 
yaratmıştır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. 
(*)Geçen ayetler, Cenâb-ı Hakk'ın kurduğu mükemmel düzene değinildi. 
Doğruyu araştırıp bulması için insan aklına ışık tutuldu, malzeme verildi. 
Sonra da Allah'ın kudret elinden çıkan her şeyin en güzel şekilde 
yaratıldığına dikkatler çekilerek, eşyada O'nun damgasını görmemiz 
istenildi. Arkasından Âdem ve soyunun yaratılma konusu üzerinde 
durularak hareket noktası belirlendi.  

و Veقَالُوا  derlerَأِئذَا zamanلَلْنَاض  kaybolduğumuzِفي  içinde 
 ?yaratılacağız  لَِفي خَلٍْقgerçekten biz mi  َأِئنَّاtoprağın الَْأرِض
  ربِهمkavuşmayı  ِبِلقَاِءonlar  همDoğrusu  بْلyeniden جِديٍد

Rablerineونكَاِفر  inkâr etmektedirler 
10) "Ve toprağın içinde kaybolduğumuz zaman, gerçekten 
biz mi yeniden yaratılacağız?" derler. Doğrusu onlar 
Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. 

 الَِّذي ölüm  الْموِتmeleği  ملَكcanınızı alacak  يتَوفَّاكُمDe ki قُْل
  تُرجعونRabbinize  ِإلَى ربكُمsonra  ثُمSize  ِبكُمvekil kılınan وكَِّل

döndürüleceksiniz 
11) De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, 
sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. 
 
 
 
 
 
 
 

 )32(سورة السجدة 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 اَم (2) تنِزيلُ الِْكتاِب الَ ريب ِفيِه ِمن رب الْعالَِمني (1)امل 
ِذرنِلت كبر ِمن قالْح ولْ هب يهرقُولُونَ افْتي ِمن ميها اَتا ممقَو 

 اَُهللا الَِّذى خلَق السمواِت (3)نِذيٍر ِمن قَبِلك لَعلَّهم يهتدونَ 
واْالَرض وما بينهما ِفى ِستِة اَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش ما 

تِفيٍع اَفَالَ تالَ شو ِلىوِنِه ِمن ود ِمن ونَ لَكُم(4)ذَكَّر ربدي 
اْالَمر ِمن السمآِء ِالَى اْالَرِض ثُم يعرج ِالَيِه ِفى يوٍم كَانَ 

 ذَِلك عاِلم الْغيِب والشهادِة (5)ِمقْداره اَلْف سنٍة ِمما تعدونَ 
 ِحيمالر ِزيز(6)الْعٍء خىكُلَّ ش نساَلَِّذى اَح  لْقاَ خدبو لَقَه

 ثُم جعلَ نسلَه ِمن سالَلٍَة ِمن مآٍء مِهٍني (7)اِْالنساِن ِمن ِطٍني 
(8) عمالس لَ لَكُمعجوِحِه ور ِفيِه ِمن فَخنو يهوس ثُم 

ا ضلَلْنا  وقَالُوآ َء ِاذَ(9)واْالَبصار واْالَفِْئدةَ قَِليالً ما تشكُرونَ 
ِفى اْالَرِض َء ِانا لَِفى خلٍْق جِديٍد بلْ هم ِبِلقَآِء ربِهم كَاِفرونَ 

(10) كُمبِالَى ر ثُم كِّلَ ِبكُمِت الَِّذى ووالْم لَكم فَّيكُموتقُلْ ي 
  (11)ترجعونَ 

32 SECDE SURESİ  
Kuran-ı Kerimin 32. sûresi. 30 âyet, 380 kelime ve 1518 harften 
ibarettir. Fasılası, mim, nûn, lâm harfleridir. Mekkî sûrelerden 
olup Müminûn sûresinden sonra nazil olmuştur. 18, 19 ve 20. 
âyetlerinin Medinede nazil olduğu rivayet edilmektedir. Adını on 
beşinci ayetinde geçen secde kelimesinden almış olup, içinde 
secde ayeti bulunan sûrelerden biridi. Diğer bir adı da el-Mecadi” 
dir. Kur’anda Secde Sûresi” olarak adlandırılan iki sûre vardır. 
Bunlardın birisi bu sûredir; diğeri de Fussilet sûresidir. İkisini 
birbirinden ayırdetmek için bu sûreye Lokman Secdesi, diğerine 
de Hamim Secdesi adı verilmiştir.491 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

 Mîm  مLâm  لElif ا
1) Elif. Lâm. Mîm. 

asla şüphe ب ريyoktur  لَاBu Kitab'ın الِْكتَاِبindirilmiş تَنِزيُل
 âlemlerin  الْعالَِمينRabbi tarafından  ِمن ربolduğunda ِفيِه

2) Bu Kitab'ın, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş 
olduğunda asla şüphe yoktur. 

َأم öyle mi?قُولُوني  diyorlarاهافْتَر  Onu kendisi uydurduْلب  
Hayırوه  Oُّقالْح  haktırكبر ِمن  Rabbindenِلتُنِذر  uyarman 

içinامقَو  bir kavmiما َأتَاهم  kendilerine hiçbir gelmemişِمن 
  يهتَدونbulurlar diye  لَعلَّهمsenden önce  ِمن قَبِلكuyarıcı نَِذيٍر

doğru yolu 
3) "Onu kendisi uydurdu" diyorlar öyle mi? Hayır! O, 
senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş bir kavmi 
uyarman için -doğru yolu bulurlar diye- Rabbinden haktır. 
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ولَو ترى ِاِذ الْمجِرمونَ ناِكسوا رؤِسِهم ِعند ربِهم ربنا اَبصرنا 
 ولَو ِشئْنا (12)وسِمعنا فَارِجعنا نعملْ صاِلحا ِانا موِقنونَ 

نيالَت ِمن منهج لئَنى الَملُ ِمنالْقَو قح لَِكنا ويهدفٍْس ها كُلَّ ن
 ِعنيماِس اَجالنِة و(13)الِْجنمِسيتا نفَذُوقُوا ِبم   ِمكُموِلقَآَء ي 

هذَا ِانا نِسيناكُم وذُوقُوا عذَاب الْخلِْد ِبما كُنتم تعملُونَ 
 سجدانما يؤِمن ِباَياِتنا الَِّذين ِاذَا ذُكِّروا ِبها خروا  ِا(14)

 تتجافَى (15)وسبحوا ِبحمِد ربِهم وهم الَ يستكِْبرونَ 
جنوبهم عِن الْمضاِجِع يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا وِمما 

 فَالَ تعلَم نفْس ما اُخِفى لَهم ِمن قُرِة (16)رزقْناهم ينِفقُونَ 
 اَفَمن كَانَ مؤِمنا كَمن (17)اَعيٍن جزآًء ِبما كَانوا يعملُونَ 

 اَما الَِّذين اَمنوا وعِملُوا (18)كَانَ فَاِسقًا الَ يستونَ 
ى نأْوالْم اتنج ماِت فَلَهاِلحلُونَ الصمعوا يا كَانالً ِبم(19)ز 

واَما الَِّذين فَسقُوا فَمأْويهم النار كُلَّما اَرادوا اَنْ يخرجوا ِمنها 
اُِعيدوا ِفيها وِقيلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب الناِر الَِّذى كُنتم ِبِه 

 (20)تكَذِّبونَ 
نَأفَم Öyle yaكَان  olanْؤِمنًام  müminنكَم  kimse midir?كَان  
gibiفَاِسقًا  yoldan çıkmışونتَوسلَا ي  elbette bir olamazlar 

18) Öyle ya, mümin olan, yoldan çıkmış kimse gibi midir? 
elbette bir olamazlar. 

 işler yapanlara  وعِملُواİman edip de  الَِّذين آمنُواgelince َأما
 varıp  الْمْأوىcennet  جنَّاتonlar içinُ  فَلَهمiyi الصاِلحاِت

kalacaklarıلًانُز  konakları vardırاِبم  karşılıkكَانُوا  olarak 
لُونمعي yaptıklarına 

19) İman edip de, iyi işler yapanlara gelince, onlar için 
yaptıklarına karşılık olarak varıp kalacakları cennet 
konakları vardır. 

و Veاَأم  iseقُوافَس الَِّذين  yoldan çıkanlar اْأوفَم yer مه onların 
varacaklarıالنَّار  ateştirاكُلَّم  herواادَأر  istediklerinde َأن 

 oradan يها ِفgeri çevrilirler  ُأِعيدواOradan  ِمنْهاçıkmak يخْرجوا
و ve ِقيَل denirملَه  kendilerineذُوقُوا  tadınذَابع azabını 

 Yalandır deyip  تُكَذِّبونdurduğunuz ِبِه  الَِّذي كُنْتُمateşinالنَّاِر
20) Ve yoldan çıkanlar ise, onların varacakları yer ateştir. 
Oradan her çıkmak istediklerinde oradan geri çevrilirler ve 
kendilerine: Yalandır deyip durduğunuz ateşin azabını 
tadın, denir. 
(*)İnkarcıların hakikatleri açık seçik gördükten sonra "Artık kesin olarak 
inandık" diyeceklerim, ama bunun Allah katında bir değer taşımayacağını 
bildiren âyetleri takiben, kimlerin gerçek mânada iman etmiş sayılacakları 
açıklanmakta, bu kapsamdakilerin övgüye lâyık hallerinden ve kendileri 
için hazırlanan nimetlerin eşsizliğinden söz edilmektedir. Buna göre 
gerçek müminler Allah'ın âyetlerine sırf O'nun katından gelmiş olduğu 
için teslimiyet gösterenlerdir. Müminlerin övgüyle anılan özelliklerinin 
başında kibirden uzak olmaları, Allah'ın âyetlerine derin bir saygı 
duymaları ve rablerini hamd ile tesbih etmeleri gelmektedir. Bu da kişinin 
ancak, kendisi için en büyük değerin yüce yaratıcıya kul olma idrakinde 
yattığını anlaması halinde evrendeki yerini iyi belirleyebileceğini ve insana 
yaraşır bir hayat sürmeyi başarabileceğini göstermektedir. 
 
 
 
 
 

و Veىتَر لَو  bir görsenِْإذ  diyecekleri zamanı ونِرمجالْم 
günahkârlarınوانَاِكس  öne eğecekleriوِسِهمءر  başlarınıِعنْد  

huzurundaِهمبر  Rableriنَابر  Rabbimizنَارصَأب  Gördük
 işler  نَعمْلşimdi bizi geri gönder de  فَارِجعنَاduyduk وسِمعنَا

yapalımااِلحص  iyiِإنَّا  artık kesin olarakوِقنُونم  inandık 
12) Ve günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne 
eğecekleri, "Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi geri 
gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık" 
diyecekleri zamanı bir görsen. 

و Veلَو  eğerِشْئنَا  biz dilesekنَالَآتَي  verirdikَّكُل  elbetteنَفٍْس  
herkeseااهده  hidayetiniلَِكنو  Fakatَّقح  kesinُلالْقَو  söz 

çıkmıştırِمنِّي  diye bendenلََأنلََأم  dolduracağımنَّمهج  
Cehennemiالِْجنَِّة ِمن  hem cinlerdenالنَّاِسو  hem insanlardan

ِعينمَأج bir kısmıyla 
13) Ve eğer biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. 
Fakat, "Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir 
kısmıyla dolduracağım" diye benden kesin söz çıkmıştır. 

  ِلقَاءunutmanızın  ِبما نَِسيتُمşimdi tadın bakalım فَذُوقُوا
kavuşmayıِمكُموي  güneذَاه  Buِإنَّا  Doğrusuنَِسينَاكُم  biz de sizi 

unuttukذُوقُواو  tadınذَابع  azabıالْخُلِْد  ebedîا كُنْتُمِبم  ötürü
لُونمتَع yaptıklarınızdan 

14) Bugüne kavuşmayı unutmanızın cezasını şimdi tadın 
bakalım! Doğrusu biz de sizi unuttuk; yaptıklarınızdan 
ötürü ebedî azabı tadın. 

 o  الَِّذينBizim âyetlerimize  ِبآياِتنَاinanırlar ki ِمن يْؤancak ِإنَّما
kimselerِإذَا  zamanواذُكِّر  öğüt verildiğiاِبه  bunlarlaواخَر  

kapanırlarادجس  secdeyeو  ve واحبس tesbih ederlerِدمِبح  hamd 
ileِهمبر  Rableriniمهو  onlarتَكِْبرسلَا ي ون büyüklük taslamadan

15) Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, 
bunlarla öğüt verildiği zaman, onlar büyüklük taslamadan 
secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. 

yataklardan  عن الْمضاِجِعvücutları  جنُوبهمuzak kalır تَتَجافَى
ونعدي yalvarmak üzereمهبر  Rablerineفًاخَو  Korkuylaو  ve 
  همverdiğimiz rızıktan ِمما رزقْنَا ve  وumutla طَمعا

kendilerineنِفقُوني  harcarlar 
16) Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere, 
vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz 
rızıktan harcarlar. 

لَمفَلَا تَع bilemezنَفْس  hiç kimseا ُأخِْفيم  saklandığını ملَه onlar 
içinِةقُر ِمن  aydınlatacakٍنيَأع  gözleriاءزج  karşılıkاكَانُوا  ِبم 

olarakلُونمعي  Yaptıklarına 
17) Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için gözleri 
aydınlatacak (ne mutluluklar) saklandığını hiç kimse 
bilemez. 
(*)Geçen âyetler, Allah'ın âyetlerine kimlerin dosdoğru inanacağı konu 
ediliyor ve onların bazı özellikleri üzerinde durularak mü'minlere 
ubudiyetin en zevkli yanlarından biri misal veriliyor. Sonra da ilâhî 
düzene uyanlarla, uymayıp bozgunculuk yapanlar ve helâl-haram 
sınırlarını birbirine karıştıranlara dikkatler çekilerek, âhirette onlar için 
hazırlanan ceza ve mükâfatlar haber veriliyor. Sonra da belki dönerler 
diye inkarcı sapıklara, bozguncu azgınlara azap verileceği hatırlatılarak 
ölmeden önce pişmanlık duymaları isteniliyor. 
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و Veلْنَاعج  tayin etmiştikمِمنْه  onların içindenًةَأِئم  rehberler 
وندهي doğru yola iletenِرنَاِبَأم  buyruğumuzlaالَم  zaman 
 kesinlikle  يوِقنُونâyetlerimize كَانُوا ِبآياِتنَا ve  وsabredip صبروا

inandıkları 
24) Ve sabredip, âyetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, 
onların içinden, buyruğumuzla doğru yola ileten rehberler 
tayin etmiştik. 

ِإن Muhakkak kiكبر  Rabbinوه  edecektirفِْصُلي  hükümمنَهيب  
onların aralarındaموي  günüِةامالِْقي  kıyametاِفيم  şeyler 

hakkındaكَانُوا  olduklarıِفيِه  etmekteخْتَِلفُوني  ihtilâf 
25) Muhakkak ki Rabbin, ihtilâf etmekte oldukları şeyler 
hakkında kıyamet günü onların aralarında hüküm 
edecektir. 

لَمَأو sevketmedi mi?ِدهي  doğru yolaملَه  onlarıكَم  niceلَكْنَاَأه  
helâk edişimizِلِهمقَب ِمن  kendilerinden öncekiوِنالْقُر ِمن  

nesilleriي شُونم gezip dolaştıklarıاِكِنِهمسِفي م  Halen 
yurtlarındaِإن  elbetteِفي ذَِلك  Bunlardaاٍتلَآي  ibretler vardır 

  kulak  يسمعونHâla vermezler mi? َأفَلَا
26) Halen yurtlarında gezip dolaştıkları kendilerinden 
önceki nice nesilleri helâk edişimiz onları doğru yola 
sevketmedi mi? Bunlarda elbette ibretler vardır. Hâla kulak 
vermezler mi? 

  الْماءulaştırdığımızı  نَسوقElbetteُ  َأنَّا?görmediler mi َأولَم يروا
suyuِضِإلَى الَْأر  yerlereِزرالْج  Kupkuruفَنُخِْرج  çıkarmakta 

olduğumuzu daِبِه  onunla اعرز ekiniتَْأكُُل  yemekteِمنْه  
olduklarıمهامَأنْع  gerek hayvanlarınınمهَأنفُسو  gerekse 

kendilerininونِصربَأفَلَا ي  Hâla da göremeyecekler mi? 
27) Elbette kupkuru yerlere suyu ulaştırdığımızı, onunla 
gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yemekte oldukları 
ekini çıkarmakta olduğumuzu da görmediler mi? Hâla da 
göremeyecekler mi? 

و Veقُولُوني  derlerتَىم  hani ne zaman?ذَاه  buالْفَتْح  fetihِإن  
eğerكُنْتُم  söylüyorsanızاِدِقينص  doğru 

28) Ve eğer doğru söylüyorsanız, bu fetih hani ne zaman? 
derler. 

 fayda vermeyecek  لَا ينفَعFetih  الْفَتِْحgününde  يومDe ki قُْل
 tanınmayacaktır لَا ve  وimanları  ِإيمانُهمinkârcılara الَِّذين كَفَروا

مه kendilerineوننْظَري  mühlet de 
29) De ki: Fetih gününde inkârcılara imanları fayda 
vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacaktır. 

ِرضفََأع Artık sen bırakمنْهع  onlarıو  ve انْتَِظر bekleمِإنَّه  
Zaten onlar daوننتَِظرم  beklemektedirler 

30) Artık sen onları bırak ve bekle. Zaten onlar da 
beklemektedirler. 
Secde Suresi, Allah katından gelen bildirimleri düzmece olarak niteleyen 
inkarcılara evrendeki olaylar ve bunlara yön veren yüce kudret üzerinde 
düşünme çağrısı yaparak başlayan sûre, buna paralel bir içerikle, fakat 
bütün bu uyarı ve yol göstenler için acı akıbetin kaçınılmaz olduğu ve 
Peygamber'in de bu hususta başka yapacak bir şeyi bulunmadığı 
bildirilerek sona ermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملَّهِر لَعذَاِب اْالَكْبونَ الْعى دنذَاِب اْالَدالْع ِمن مهِذيقَنلَنو
 ِممن ذُكِّر ِباَياِت ربِه ثُم اَعرض  ومن اَظْلَم(21)يرِجعونَ 

 ولَقَد اَتينا موسى (22)عنها ِانا ِمن الْمجِرِمني منتِقمونَ 
الِْكتاب فَالَ تكُن ِفى ِمريٍة ِمن ِلقَآِئِه وجعلْناه هدى ِلبِنى 

ةً يهدونَ ِباَمِرنا لَما صبروا  وجعلْنا ِمنهم اَِئم(23)ِاسرآِئيلَ 
 ِانَّ ربك هو يفِْصلُ بينهم يوم (24)وكاَنوا ِباَياِتنا يوِقنونَ 

 اَولَم يهِد لَهم كَم (25)الِْقييمِة ِفيما كَانوا ِفيِه يختِلفُونَ 
شموِن يالْقُر ِمن ِلِهمقَب ا ِمنلَكْنِانَّ ِفى اَه اِكِنِهمسونَ ِفى م

 اَولَم يروا اَنا نسوق الْمآَء (26)ذَِلك الَياٍت اَفَالَ يسمعونَ 
 مهفُساَنو مهامعاَن هأْكُلُ ِمنا تعرِبِه ز ِرجخِز فَنرِض الْجِالَى اْالَر

ذَا الْفَتح ِانْ كُنتم  ويقُولُونَ متى ه(27)اَفَالَ يبِصرونَ 
 اِدِقنيالَ (28)صو مهانوا ِاميكَفَر الَِّذين فَعنِح الَ يالْفَت موقُلْ ي 

 فَاَعِرض عنهم وانتِظر ِانهم منتِظرونَ (29)هم ينظَرونَ 
(30) 

و Veملَنُِذيقَنَّه  onlara tattıracağızَذالْع اِب ِمن azaptanنَىالَْأد  
mutlaka en yakınوند  önceذَاِبالْع  azaptanِرالَْأكْب  en büyük

ملَّهلَع olur kiونِجعري  dönerler 
21) Ve en büyük azaptan önce, onlara mutlaka en yakın 
azaptan tattıracağız; olur ki dönerler. 

و Ve نم kim َأظْلَم daha zalimنِمم  olabilir ذُكِّر hatırlatıldıktan
 yüz  َأعرضsonra  ثُمkendisine Rabbinin  ربِهâyetleri ِبآياِت

çevirendenانْهع  onlardanِإنَّا  Muhakkak ki bizِرِمينجالْم ِمن  
günahkârlaraوننتَِقمم  lâyık oldukları cezayı veririz 

22) Ve kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatıldıktan sonra 
onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir! 
Muhakkak ki biz, günahkârlara, lâyık oldukları cezayı 
veririz. 

لَقَدو Andolsunنَاآتَي  biz verdikىوسم  Musa'yaالِْكتَاب  Kitapفَلَا 
تَكُن sen etmeٍة ِفي ِمير şüpheِلقَاِئِه ِمن  ona kavuşacağındanو  

ve لْنَاعج kıldıkه  onuىده  hidayet rehberiاِئيَلرِني ِإسِلب  
İsrailoğullarına 

23) Andolsun biz Musa'ya Kitap verdik, -sen ona 
kavuşacağından şüphe etme- ve onu İsrailoğullarına 
hidayet rehberi kıldık. 
(*)Ayette sûrenin başında değinilen hususıi yani Kur'an'ın âlemlerin rabbi 
olan Allah tarafından indirildiği gerçeğini teyit için Hz. Mûsâ örneğine yer 
verilmektedir. Şu halde burada Yûnus sûresinin 94. âyetinde olduğu gibi, 
Hz. Muhammed'e, yakın çevresindekilerin bildiği üzere önceki bazı 
peygamberlere nasıl Allah tarafından vahiy ve kitap verilmişse kendisine 
de yine O'nun katından bir kitap verilmekte olduğu ve Hz. Mûsâ gibi 
kendisinin de bu vahyin tamamını alacağından şüphe duymaması gerektiği 
bildirilmektedir. 
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 )33(سورة األحزاب 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

كَاِفِرين والْمناِفِقني ِانَّ اَهللا كَانَ يآاَيها النِبى اتِق اَهللا والَ تِطِع الْ
 واتِبع ما يوحى ِالَيك ِمن ربك ِانَّ اَهللا كَانَ (1)عِليما حِكيما 

 وتوكَّلْ علَى اِهللا وكَفَى ِباِهللا وِكيالً (2)ِبما تعملُونَ خِبريا 
 ِفى جوِفِه وما جعلَ  ما جعلَ اُهللا ِلرجٍل ِمن قَلْبيِن(3)

 آَء كُمِعيلَ اَدعا جمو اِتكُمهاُم نهونَ ِمنظَاِهرالَِّئى ت كُماجواَز
اَبنآَء كُم ذَِلكُم قَولُكُم ِباَفْواِهكُم واُهللا يقُولُ الْحق وهو يهِدى 

سطُ ِعند اِهللا فَِانْ لَم  اُدعوهم الَبآِئِهم هو اَقْ(4)السِبيلَ 
 كُملَيع سلَيو اِليكُموميِن وِفى الد كُمانوفَِاخ مآَء هوا اَبلَمعت
جناح ِفيما اَخطَأْتم ِبِه ولَِكن ما تعمدت قُلُوبكُم وكَانَ اُهللا 

ِنني ِمن اَنفُِسِهم واَزواجه  اَلنِبى اَولَى ِبالْمؤِم(5)غَفُورا رِحيما 
 اِب اِهللا ِمنٍض ِفى ِكتعلَى ِبباَو مهضعاِم بحا اْالَراُولوو مهاتهاُم
الْمؤِمِنني والْمهاِجِرين ِاالَّ اَنْ تفْعلُوا ِالَى اَوِليآِئكُم معروفًا كَانَ 

  (6)ذَِلك ِفى الِْكتاِب مسطُورا 
5) Onları babalarına nisbet ederek çağırın. Allah yanında en 
doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu 
bilmiyorsanız, din kardeşleriniz ve görüp gözetin. Bu 
konuda yanılarak yaptıklarınızda size vebal yok; fakat 
kalplerinizin bile bile yöneldiğinde hariç. Allah 
bağışlayandır, esirgeyendir. 
(*)İbni Ömer'den rivayet ediyorlar: Biz Zeyd b. Harise'yi Zeyd b. 
Muhammed diye çağırıyorduk. Nihayet Kur'an'da şu ayet indi: 
"Evlatlıkları babalarına nisbetle çağırın... " Bunun üzerine Peygamberimiz 
(a.s.) Zeyd'e hitaben: "Sen Zeyd b. Harise b. Şerahil" dedi.430 

النَِّبي Peygamberلَىَأو  daha yakındırْؤِمِنينِبالْم  müminlere ِمن 
َأنْفُِسِهم kendi canlarındanهاجوَأزو  Eşleriماتُههُأم  onların 

analarıdırلُوُأوو  olanlarاِمحالَْأر  Akraba هضعبم birlerineلَىَأو  
daha yakındırlarٍضعِبب  biriِفي ِكتَاِب  Kitabına göreاللَِّه  

Allah'ınْؤِمِنينالْم ِمن  diğer müminlerdenو  ve اِجِرينهالْم 
muhacirlerdenِإلَّا  ancak müstesnadırلُواتَفْع َأن  yapmanız ِإلَى 

اِئكُمِليَأو dostlarınızaوفًا مرع uygun bir vasiyet كَان 
bulunmaktadırذَِلك  Bunlarِفي الِْكتَاِب  Kitap'taاطُورسم  yazılı 

6) Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır. 
Eşleri, onların analarıdır. Akraba olanlar, Allah'ın Kitabına 
göre, biri birlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden 
daha yakındırlar; ancak, dostlarınıza uygun bir vasiyet 
yapmanız müstesnadır. Bunlar Kitap'ta yazılı 
bulunmaktadır. 
Rivayete göre Hz. Peygamber (a.s), Tebük gazvesi'ne çıkmak istediğinde 
müslümanlara, bu sefere çıkmalarını emretti. Bazı kimseler: "Annelerimiz 
ve babalarımızdan izin isteyelim." dediler de bunun üzerine "O 
Peygamber, mü'minler için kendi canlarından daha yakındır… " âyet-i 
kerimesi nazil oldu.431 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 AHZAB SURESİ  
Kur'an-Kerîm'in 33. suresi. Medine'de nazil olmuş, 73 ayet, 1180 
kelime ve 5796 harften ibarettir. Fasılası elif ve lâm'dır. Sure, 
adını yirminci ayette gecen "Ahzab" kelimesinden almıştır. 
Medine İslam devletini yok etmek için bir araya gelen ve 
Müslümanlara karşı tek bir cephe oluşturan müşrik kabilelerinden 
müteşekkil kâfir topluluğuna "Ahzab" denmiştir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

  ولَا تُِطعAllah'tan  اللَّهkork  اتَِّقPeygamber  النَِّبيEy ياَأيها
boyun eğmeالْكَاِفِرين  kâfirlereو  ve نَاِفِقينالْم münafıklaraِإن  

Elbetteاللَّه  Allahاِليمع كَان  Bilendir اِكيمح  Hakimdir   
1) Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara 
boyun eğme. Elbette Allah Bilendir, Hakimdir. 

و Veاتَِّبع  uyىوحا يم  vahyedileneكِإلَي  sanaكبر ِمن  
Rabbindenِإن  Şüphesizاللَّه  Allahاِبم كَان  bütünلُونمتَع  

yaptıklarınızdanاخَِبير  haberdardır 
2) Ve Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz Allah, 
bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 

و Veكَّْلتَو  güvenلَى اللَِّهع  Allah'aكَفَىو  yeterِباللَِّه  Allahِكيلًاو  
Vekîl olarak 

3) Ve Allah'a güven. Vekîl olarak Allah yeter. 
  ِفيiki kalp  ِمن قَلْبيِنbir kişiye  ِلرجٍلAllah  اللَّهvermedi ما جعَل
içindeِفِهوج  göğsününو  ve َلعا جم koymadıكُماجوَأز  

eşlerinizi deاللَّاِئي  yerineونتُظَاِهر  zıhârاِتكُمهُأم نِمنْه  
analarınızو  ve َلعا جم halk etmediكُماءِعيَأد  evlâtlıklarınızı

كُمنَاءَأب öz oğullarınız olarakذَِلكُم  bunlar sizinلُكُمقَو  lâflar
اِهكُمِبَأفْو ağızlarınızdakiو  ve اللَّه Allahقُوُلي  söylerَّقالْح  

doğruyuو  ve وه oِديهي  doğru gösterir ِبيَلالس yolu 
4) Allah, bir kişiye göğsünün içinde iki kalp vermedi ve 
zıhâr yaptığınız eşlerinizi de analarınız yerine koymadı ve 
evlâtlıklarınızı öz oğullarınız olarak halk etmedi; bunlar, 
sizin ağızlarınızdaki lâflar ve Allah, doğruyu söyler ve o, 
doğru yolu gösterir.  
Zıhâr, bir erkeğin, karısına senin sırtın, anamın sırtı gibi demesi, karısını 
anası yerine koymasıdır. Cahiliyye devrinde, bu sözü söyleyen kişinin 
karısı, kendisinden boş düşerdi. Evlâtlığın karısı da Câhiliyye devrinde 
alınamazdı. Halbuki Hz. Muhammed (a.s), oğulluğu olan Zeyd'in boşadığı 
zevcesi Hz. Zeyneb'i almıştı Zıhar için 58. sûrenin 1-4. âyetlerinin izahına 
bakınız. 

  هوbabalarına  ِلآباِئِهمOnları  همnisbet ederek çağırın ادعو
budurُطَأقْس  en doğrusuِعنْد  yanındaاللَِّه  Allahفَِإن  Eğerلَم 
  فَِإخْوانُكُمbabalarının م آباءهkim olduğunu bilmiyorsanız تَعلَموا

kardeşlerinizيِنِفي الد  dinو  ve اِليكُموم görüp gözetinسلَيو  
yokكُملَيع  sizeنَاحج  vebalاِفيم  yaptıklarınızdaَأخْطَْأتُم  yanılarak
bile bile yöneldiğindeتَعمدتْ  ماfakat  ولَِكنBu konuda ِبِه
  رِحيماbağışlayandır  غَفُوراAllah  وكَان اللَّهkalplerinizin وبكُمقُلُ

esirgeyendir 
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 hem  ِمن فَوِقكُمyürüdükleri  جاءوكُمHani zaman ِإذْ
yukarınızdanفََلَأس ِمنو  hem aşağı tarafınızdanِمنْكُم  sizeِْإذو  

zamanْاغَتز  yıldığıارصالَْأب  gözlerْلَغَتبو  geldiğiالْقُلُوب  
yüreklerنَاِجرالْح gırtlağaو  ve تَظُنُّون düşündüğünüzِباللَِّه  siz 

Allah hakkındaالظُّنُون  türlü türlü şeyler 
10) Hani size hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan 
yürüdükleri zaman; gözler yıldığı, yürekler gırtlağa geldiği 
ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz 
zaman; 

نَاِلكه İşte oradaتُِلياب  imtihandan geçirilmişْؤِمنُونالْم  iman 
sahipleriو  ve لِْزلُواز uğratılmışlardıالًاِزلْز  bir sarsıntıyaاشَِديد  
şiddetli 

11) İşte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve 
şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. 
(*)Birçok hüküm ve hikmet öğretimine vesile olmak üzere buradan 
27.âyete kadar anlatılan olay Hendek adıyla da anılan Ahzâb Savaşı, bu 
savaşta müminlerin ve münafıkların geçirdikleri büyük imtihandır. 
İfadeden, âyetler geldiğinde Hendek Savaşı'ntn geride kalmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Yakında geçirilmiş olan bu tecrübe hatırlatılmakta ve 
sûrenin ileride gelecek olan âyetlerinde bahse konu olacak münafık 
davranışına karşı müminlerin nasıl bir tutum takınmaları gerektiğine işaret 
edilmekte, topluluk buna hazırlanmaktadır. 

و Ve ِْإذ o zamanقُوُلي  diyorlardıنَاِفقُونالْم  münafıklar ileالَِّذينو  
bulunanlarِفي قُلُوِبِهم  kalplerindeضرم  hastalıkنَادعا وم  bize 

vaadlerde bulunmuşlarاللَّه  Allahو  ve ولُهسر Resûlüِإلَّا  
sadeceاورغُر kuru 

12) Ve o zaman, münafıklar ile kalplerinde hastalık 
bulunanlar: Allah ve Resûlü bize sadece kuru vaadlerde 
bulunmuşlar! diyorlardı. 

و Veِْإذ  kiْقَالَت  demişti ٌطَاِئفَة bir grup daمِمنْه  onlardanاي  Ey 
 Artık  لَكُمdurmanın sırası  مقَامdeğil  لَاYesrib  يثِْربehli َأهَل

sizin içinواِجعفَار  haydi dönünتَْأِذنسيو  izin istiyorduٌفَِريق  bir 
kısmı iseمِمنْه  İçlerindenالنَِّبي  Peygamber'denقُولُوني  diyerek 

ِإن Gerçektenوتَنَايب  evlerimizٌةروع  emniyette değilامو  
değildiِهي  oysa evleriٍةروِبع  tehlikedeونِريدي ِإن  

arzuluyorlardıِإلَّا  sadece اارِفر kaçmayı 
13) Ve onlardan bir grup da demişti ki: Ey Yesrib ehli! Artık 
sizin için durmanın sırası değil, haydi dönün! İçlerinden bir 
kısmı ise: Gerçekten evlerimiz emniyette değil, diyerek 
Peygamber'den izin istiyordu; oysa evleri tehlikede değildi, 
sadece kaçmayı arzuluyorlardı. 

و Veلَو  eğer olsaydıِْخلَتد  girilseydi ِهملَيع onlara اَأقْطَاِره ِمن  
yanındanثُم  sonra daِئلُواس  istenmişَالِْفتْنَة  fitneاهلَآتَو  

kendilerindenثُواا تَلَبمو  yanaşır kalmazlardıاِبه  bunaِإلَّا  
dışındaاِسيري  pek az 

14) Ve eğer onlara yanından girilseydi sonra da 
kendilerinden fitne istenmiş olsaydı, buna yanaşır, pek az 
dışında  kalmazlardı.  

لَقَدو Andolsun kiكَانُوا  vermişlerdi واداهع onlar sözاللَّه  
Allah'aُلقَب ِمن  daha önce لَا لُّونوي kaçmayacaklarına dair 
اربالَْأد sırt çeviripكَانو  gerektirirدهع  verilen sözاللَِّه  Allah'a 
 mesuliyeti مسُئولًا

15) Andolsun ki daha önce onlar, sırt çevirip 
kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a 
verilen söz mesuliyeti gerektirir. 
 
 
 
 
 
 
 

 ِهيمرِابوٍح ون ِمنو كِمنو مِميثَاقَه نيِبيالن ا ِمنذْنِاذْ اَخو
 (7)يظًا وموسى وِعيسى ابِن مريم واَخذْنا ِمنهم ِميثَاقًا غَِل

 (8)ِليسئَلَ الصاِدِقني عن ِصدِقِهم واَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا اَِليماً 
 كُملَيةَ اِهللا عموا ِنعوا اذْكُرناَم ا الَِّذينهآاَيي  ودنج كُمآَء تِاذْ ج

 اُهللا ِبما تعملُونَ فَاَرسلْنا علَيِهم ِرحيا وجنودا لَم تروها وكَانَ
 ِاذْ جآؤكُم ِمن فَوِقكُم وِمن اَسفَلَ ِمنكُم وِاذْ (9)بِصريا 

زاغَِت اْالَبصار وبلَغِت الْقُلُوب الْحناِجر وتظُنونَ ِباِهللا الظُّنونا 
(10)االً شلِْزلُوا ِزلْززونَ وِمنؤالْم ِلىتاب اِلكنا  هِاذْ (11)ِديدو 

يقُولُ الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفى قُلُوِبِهم مرض ما وعدنا اُهللا 
 وِاذْ قَالَت طَآِئفَةٌ ِمنهم يآاَهلَ يثِْرب (12)ورسولُه ِاالَّ غُرورا 

ِبىالن مهِمن أِْذنُ فَِريقتسيوا وِجعفَار لَكُم قَامقُولُونَ ِانَّ الَ مي 
 ولَو (13)بيوتنا عورةٌ وما ِهى ِبعورٍة ِانْ يِريدونَ ِاالَّ ِفرارا 

 ثُم سِئلُوا الِْفتنةَ الَتوها وما تلَبثُوا  دِخلَت علَيِهم ِمن اَقْطَاِرها
 ِمن قَبلُ الَ يولُّونَ  ولَقَد كَانوا عاهدوا اَهللا(14)ِبها ِاالَّ يِسريا 

 (15)اْالَدبار وكَانَ عهد اِهللا مسؤالً 
و Ve ِْإذ haniَأخَذْنَا  biz almıştıkينالنَِّبي ِمن nebilerdenمِميثَاقَه  

kesin sözlerini ِمنْكو sendenنُوٍح ِمنو  Nuh’tanاِهيمرِإبو  
İbrahim’denىوسمو  Musa’danو  ve ىِعيس İsa’-danِناب  oğlu

ميرم Meryemو  Veَأخَذْنَا  biz almıştıkمِمنْه  onlardanِميثَاقًا  bir 
söz almıştıkغَِليظًا  sapasağlam 

7) Ve hani biz nebilerden kesin sözlerini almıştık; senden, 
Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan. 
Ve biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık.  

Bu sözü doğruları  الصاِدِقينsorumlu kılmak için aldı ِليسَأَل
ِقِهمِصد نع doğruluklarıylaدَأعو  hazırladıِللْكَاِفِرين  Kâfirler için 

deاذَابع  bir azapاَأِليم  çok acıklı 
8) Bu sözü doğruları doğruluklarıyla sorumlu kılmak için 
aldı. Kâfirler için de çok acıklı bir azap hazırladı. 
(*)Ahzâb Savaşı, bu savaşta müminlerin geçirdiği çetin imtihan, 
münafıkların ve müşriklerin, hak dine ve gerçek peygambere karşı yapıp 
ettikleri anlatılacağı için bir giriş olmak üzere ezelde veya her bir 
peygamber vazifelendirilirken yapılan kutsal sözleşme hatırlatılmıştır. 

  ِنعمةhatırlayınَ  اذْكُرواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
nimetiniاللَِّه  Allah'ınكُملَيع  size olanِْإذ  haniاءج تْكُم size 

saldırmıştı daنُودج  ordularلْنَاسفََأر  göndermiştik ِهملَيع onlara 
karşıاِريح  bir rüzgârو  ve انُودج ordularاهوتَر لَم  sizin 

görmediğinizاللَّه كَانو  Allahاِبم  neلُونمتَع  yaptığınızıاِصيرب  
çok iyi görmekteydi 

9) Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; 
hani size ordular saldırmıştı da, onlara karşı bir rüzgâr ve 
sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne 
yaptığınızı çok iyi görmekteydi. 
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قُلْ لَن ينفَعكُم الِْفرار ِانْ فَررتم ِمن الْموِت اَِو الْقَتِل وِاذًا الَ 
 قُلْ من ذَا الَِّذى يعِصمكُم ِمن اِهللا ِانْ (16)تمتعونَ ِاالَّ قَِليالً 

 يِجدونَ لَهم ِمن دوِن اَراد ِبكُم سوًء ا اَو اَراد ِبكُم رحمةً والَ
 قَد يعلَم اُهللا الْمعوِقني ِمنكُم (17)اِهللا وِليا والَ نِصريا 

 (18)والْقَآِئِلني ِالخواِنِهم هلُم ِالَينا والَ يأْتونَ الْبأْس ِاالَّ قَِليالً 
اَير فوآَء الْخفَِاذَا ج كُملَيةً عاَِشح وردت كونَ ِالَيظُرني مهت

 فوالْخ بِت فَِاذَا ذَهوالْم ِه ِمنلَيى عشغكَالَِّذى ي مهنياَع
سلَقُوكُم ِباَلِْسنٍة ِحداٍد اَِشحةً علَى الْخيِر اُولَِئك لَم يؤِمنوا 

 (19) يِسريا فَاَحبطَ اُهللا اَعمالَهم وكَانَ ذَِلك علَى اِهللا
 وا لَودوي ابزأِْت اْالَحِانْ يوا وبذْهي لَم ابزونَ اْالَحبسحي
 وا ِفيكُمكَان لَوو آِئكُمباَن نئَلُونَ عساِب يرونَ ِفى اْالَعادب مهاَن

 اِهللا اُسوةٌ  لَقَد كَانَ لَكُم ِفى رسوِل(20)ما قَاتلُوا ِاالَّ قَِليالً 
 (21)حسنةٌ ِلمن كَانَ يرجو اَهللا والْيوم اْآلِخر وذَكَر اَهللا كَِثريا 

 ولُهسرا اُهللا وندعا وذَا مقَالُوا ه ابزونَ اْالَحِمنؤاَ الْما رلَمو
ستا وانِاالَّ ِامي مهادا زمو ولُهسراُهللا و قدصا و(22)ِليم 

لَقَد Andolsun kiلَكُم كَان  sizin içinوِلسِفي ر  Resulullahاللَِّه  
Allah'aٌةوُأس  bir örnektirٌنَةسح  güzelنِلم  umanlarوجري كَان  

kavuşmayıاللَّه Allah’ıو  ve موالْي gününeالْآِخر  ahiretو  ve ذَكَر 
zikredenler içinا للَّه Allah'ıاكَِثير  çok 

21) Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah'a ve ahiret 
gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için 
güzel bir örnektir. 

و Ve الَم vakitَأىر  gördükleriْؤِمنُونالْم  müminler iseابزالَْأح  
düşman birlikleriniقَالُوا  dedilerذَاه  İşteنَادعا وم  bize 

vâdettiğiاللَّه  Allahو  ve ولُهسر Resûlü'nünَقدصو  doğru 
söylemiştirاللَّه  Allahو  ve ولُهسر Resûlüمهادا زمو  Onların 

arttırdıِإلَّا  ancakانًاِإيم  imanlarınıو  ve اِليمتَس bağlılıklarını 
22) Ve müminler ise, düşman birliklerini gördükleri vakit: 
İşte Allah ve Resûlü'nün bize vaad ettiği! Allah ve Resûlü 
doğru söylemiştir, dediler. Onların ancak imanlarını ve 
bağlılıklarını arttırdı. 
(*)İnsanlar dünyada amaçlarına ulaşabilmek için uygun örnek ve 
rehberler edinirler, bunların yollarını izleyerek, tavsiyelerine uyarak 
hareket edip istediklerini elde etmeye çalışırlar. Allah'a iman edip O'nun 
rızâsını isteyen, âhirette lütfedeceği emsalsiz nimetlere mazhar olmayı 
uman ve daima Allah sevgisiyle yaşamak isteyen insanlar için eşi 
bulunmaz örnek, O'nun sevgili kulu, elçisi, rahmeti, şahidi, müjdecisi, 
davetçisi, ışığı olan Muhammed Mustafa'dır. Onun örnekliği yalnızca 
Hendek savaşındaki davranışlarında değil müminlerin bütün hayatlarında 
geçerlidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ِإنkaçmanın  الِْفرارasla faydası  ينْفَعكُمolmaz  لَنDe ki قُْل
Eğerتُمرفَر  kaçıyorsanızِتوالْم ِمن  ölümdenَأو  veyaالْقَتِْل  

öldürülmektenِإذًاو  O takdirde deلَا  değildirونتَّعتُم  
yaşatılacağınızِإلَّا  süreقَِليلًا  çok 

16) De ki: Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, 
kaçmanın size asla faydası olmaz! O takdirde de, 
yaşatılacağınız süre çok değildir. 

  ِمن اللَِّهsizi korur  يعِصمكُمO'na karşı  ذَا الَِّذيkim  منDe ki قُْل
Allahادَأر ِإن  dilerseِبكُم  sizeاوءس  bir kötülükَأو  ya daادَأر  

dilerse ُِبكم sizeًةمحر  rahmetملَه ونِجدلَا يو  Onlar ne  bulurlar
 ولَا نَِصيرا bir dost  وِلياAllah'tan  اللَِّهkendilerine başka ِمن دوِن

ne de bir yardımcı 
17) De ki: Allah size bir kötülük dilerse, O'na karşı sizi kim 
korur; ya da size rahmet dilerse? Onlar, kendilerine 
Allah'tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı. 

قَد gerçekten لَمعي biliyorاللَّه  Allahِقينوعالْم  alıkoyanlarıِمنْكُم  
içinizdenالْقَاِئِلينو  diyenleri اِنِهمِلِإخْو yandaşlarınaلُمه  katılın

 pek  قَِليلًاhariç  ِإلَّاsavaşa  الْبْأسgelmezلَا يْأتُونVe   وBize ِإلَينَا
azı 

18) Allah, içinizden alıkoyanları, yandaşlarına: "Bize 
katılın" diyenleri gerçekten biliyor. Ve pek azı hariç savaşa  
gelmez. 

  جاءHele çattı mı ذَا فَِإSize karşı  علَيكُمpek cimridirler َأِشحةً
gelipُفالْخَو  korkuمتَهَأير  görürsünوننْظُري  baktıklarınıكِإلَي  
sanaورتَد  dönerekمنُهيَأع  gözleriكَالَِّذي  gibiغْشَىي  baygınlığı 

çökmüşِهلَيع  üzerineِتوالْم ِمن  ölümفَِإذَا  iseبذَه  gidince
فُالْخَو Korkuلَقُوكُمس  sizi incitirler ِبَألِْسنٍَة dilleri ileاٍدِحد  sivri
  لَم يْؤِمنُواOnlar  ُأولَِئكhayra الْخَيِرgöstererek علَىdüşkünَأِشحةً

iman etmiş değillerdirَطبفََأح  boşa çıkarmıştırاللَّه  Allah
مالَهمَأع onların yaptıklarınıذَِلك كَانو  Buلَى اللَِّهع  Allah'a göre
 kolaydır يِسيرا

19) Size karşı pek cimridirler. Hele korku gelip çattı mı, 
üzerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana 
baktıklarını görürsün. Korku gidince ise, hayra düşkünlük 
göstererek sizi sivri dilleri ile incitirler. Onlar iman etmiş 
değillerdir; Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu, 
Allah'a göre kolaydır. 

ونبسحي sanıyorlarابزالَْأح Düşman birliklerininوابذْهي لَم  
bozulup gitmedikleriniو  Veِإن  olsaْأِتي  gelecek ابزالَْأح 

ordusuوادوي  müttefiklerلَو  isterler kiمَأنَّه  onlar bulunsunlar 
daونادب  göçebeِفي  içindeاِبرالَْأع  Araplarَألُونسي  sorsunlar

اِئكُمَأنْب نع sizin haberleriniziو  Veلَو  zatenكَانُوا  bulunsalardı 
ِفيكُم içinizdeا م değillerdiقَاتَلُوا  savaşacakِإلَّا  bileقَِليلًا  pek 

20) Düşman birliklerinin bozulup gitmediklerini sanıyorlar. 
Ve müttefikler ordusu yine gelecek olsa, onlar isterler ki, 
çölde göçebe Araplar içinde bulunsunlar da, sizin 
haberlerinizi sorsunlar. Ve zaten içinizde bulunsalardı bile 
pek savaşacak değillerdi. 
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  ِمن َأهِلonlara yardım edenleri  الَِّذين ظَاهروهمindirdi وَأنْزَل
Ehl-iالِْكتَاِب  kitaptanاِصيِهميص ِمن  kalelerindenو  veَقَذَف  

düşürdüِفي قُلُوِبِهم  kalplerineبعالر  korkuفَِريقًا  bir kısmını 
تَقْتُلُون öldürüyorونتَْأِسرو  esir alıyordunuzفَِريقًا  bir kısmını 

da 
26) Ve ehl-i kitaptan, onlara yardım edenleri kalelerinden 
indirdi ve kalplerine korku düşürdü; bir kısmını öldürüyor, 
bir kısmını da esir alıyordunuz. 

و Veثَكُمرَأو  sizi mirasçı yaptıضَأر مه topraklaraارِديو  
yerlerineمه  onlarınمالَهوَأمو  mallarınaو  ve اضَأر yurtlarına لَم 
 şeye  شَيٍءher  علَى كُلAllah'ınِّ  وكَان اللَّهbasmadığınız تَطَُئوها
 gücü yeter قَِديرا

27) Ve onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak 
basmadığınız topraklara sizi mirasçı yaptı. Allah'ın her şeye 
gücü yeter. 

  ِإنEşlerine  ِلَأزواِجكşöyle söyle  قُْلPeygamber  النَِّبيEy ياَأيها
Eğerكُنْتُن  isenizنتُِرد  istiyorَاةيالْح  dirliğiniانْيالد  dünyaو  ve 
  وُأسرحكُنsize boşanma  ُأمتِّعكُنgelin  فَتَعالَينsüsünü ِزينَتَها

bedellerinizi vereyim deااحرس  sizi salıvereyimِميلًاج  
güzellikle 

28) Ey Peygamber! Eşlerine şöyle söyle: Eğer dünya 
dirliğini ve süsünü istiyor iseniz, gelin size boşanma 
bedellerinizi vereyim de, sizi güzellikle salıvereyim. 

و Veِإن  eğerكُنْتُن  isenizنتُِرد diliyorاللَّه  Allah'ıولَهسرو  
Peygamberiniو  ve ارالد yurdunuَةالْآِخر  ahiretفَِإن  bilin kiاللَّه  

Allahدَأع  hazırlamıştırِسنَاِتحِللْم  güzel davrananlar içinِمنْكُن  
içinizdenارَأج  bir mükâfatاِظيمع  büyük 

29) Ve eğer Allah'ı, Peygamberini ve ahiret yurdunu diliyor 
iseniz, bilin ki, Allah, içinizden güzel davrananlar için 
büyük bir mükâfat hazırlamıştır. 

 yaparsa  يْأِتkim  منpeygamber  النَِّبيhanımları ِنساءEy  يا
ِمنْكُن Sizdenِبفَاِحشٍَة  bir hayâsızlıkنٍَةيبم  açıkْفاعضي  çıkarılır 
 göre  علَىBu  وكَان ذَِلكiki katına  ِضعفَيِنazabı  الْعذَابonun لَها
 kolaydır  يِسيراAllah'a اللَِّه

30) Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayâsızlık 
yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu, Allah'a göre 
kolaydır. 
Tefsircilere göre bu âyetin geliş sebebi, Hz. Peygamber'in eşlerinin ondan, 
lüks, ziynet kabilinden bazı şeyler istemek, birbirlerini kıskanmak suretiyle 
kendisini üzmeleri, bunun üzerine Hz. Peygamber'in bir ay onlara 
yaklaşmamak üzere yemin edip (ilâ) ayrı yaşamaya karar vermesidir. Ay 
dolunca, "eşlerine seçme hakkı verildiği" için bu mânada "tahyîr" adıyla 
anılan âyet nazil olmuştur. Ayet gelince Hz. Peygamber, ogün nikâhı 
altında bulunan eşlerini toplamış ve kendilerine seçim imkânı tanımıştır 
(tahyırde bulunmuştur). Eşleri bu durum karşısında heyecanlanmış, Hz. 
Peygamber kendilerini boşamadığı için sevinç göz yaşlan dökerek "Allah 
ve Resulü'nü tercih ettiklerini" ifade etmişlerdir.432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نم مهِه فَِمنلَيوا اَهللا عداها عقُوا مدالٌ صِرج ِمِننيؤالْم ِمن
 ِليجِزى (23)قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظر وماَ بدلُوا تبِديالً 

ني ِبِصدِقِهم ويعذِّب الْمناِفِقني ِانْ شآَء اَو يتوب اُهللا الصاِدِق
 ورد اُهللا الَِّذين كَفَروا (24)علَيِهم ِانَّ اَهللا كَانَ غَفُورا رِحيما 

ِبغيِظِهم لَم ينالُوا خيرا وكَفَى اُهللا الْمؤِمِنني الِْقتالَ وكَانَ اُهللا 
 واَنزلَ الَِّذين ظَاهروهم ِمن اَهِل الِْكتاِب ِمن (25)يزا قَِوياً عِز

صياِصيِهم وقَذَف ِفى قُلُوِبِهم الرعب فَِريقًا تقْتلُونَ وتأِْسرونَ 
 واَورثَكُم اَرضهم وِديارهم واَموالَهم واَرضا لَم (26)فَِريقًا 

 يآاَيها النِبى قُلْ (27)نَ اُهللا علَى كُلِّ شىٍء قَِديرا تطَؤها وكَا
 نالَيعا فَتهتِزينا وينوةَ الدينَ الْحِردت نتِانْ كُن اِجكوالَز

 وِانْ كُنتن تِردنَ اَهللا (28)اُمتعكُن واُسرحكُن سراحا جِميالً 
و ولَهسرا وراَج كُناِت ِمنِسنحِللْم دةَ فَِانَّ اَهللا اَعاْالَِخر ارالد

 ياِنسآَء النِبى من يأِْت ِمنكُن ِبفَاِحشٍة مبينٍة (29)عِظيما 
يضاعف لَها الْعذَاب ِضعفَيِن وكَانَ ذَِلك علَى اِهللا يِسريا 

(30) 
 ماduran  صدقُواnice erler var ِرجاٌل Müminler ينِمن الْمْؤِمِن
 İşte  فَِمنْهمiçinde  علَيِهAllah'a  اللَّهverdikleri sözde عاهدوا

onlardanنم  kimiىقَض  canını vermiştirهبنَح  sözünü yerine 
getirip o yoldaمِمنْهو  kimi deنْتَِظري نم  beklemektedirو  Ve

 onlar hiçbir şekilde  تَبِديلًاdeğiştirmemişlerdir ما بدلُوا
23) Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice 
erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda 
canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Ve onlar 
hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir. 

ِزيجِلي Çünkü mükâfatlandıracakاللَّه  Allahاِدِقينالص  sadâkat 
gösterenleriِقِهمِبِصد  sadâkatları sebebiyleذِّبعيو  azap edecek

نَاِفِقينالْم münafıklaraشَاء ِإن  dilerseَأو  yahut daتُوي ب 
tevbelerini kabulِهملَيع  edecektirِإن  Şüphesizاللَّه  Allahكَان 

 esirgeyendir  رِحيماbağışlayandır غَفُورا
24) Çünkü Allah sadâkat gösterenleri sadâkatları sebebiyle 
mükâfatlandıracak, münafıklara -dilerse- azap edecek 
yahut da tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, 
bağışlayandır, esirgeyendir. 

و Veدر  geri çevirdiاللَّه  Allahواكَفَر الَِّذين  o inkâr edenleri
ِظِهمِبغَي öfkeleri ileنَالُواي لَم  elde edemedenارخَي  hiçbir fayda
  وكَان اللَّهsavaşta  الِْقتَاَلmüminlere  الْمْؤِمِنينAllah  اللَّهyetti وكَفَى

Allahاقَِوي  güçlüdürاِزيزع  mutlak galiptir 
25) Ve Allah, o inkâr edenleri hiçbir fayda elde edemeden 
öfkeleri ile geri çevirdi. Allah savaşta müminlere yetti. Allah 
güçlüdür, mutlak galiptir. 
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ومن يقْنت ِمنكُن ِللَِّه ورسوِلِه وتعملْ صاِلحا نؤِتها اَجرها 
 ياِنسآَء النِبى لَستن كَاَحٍد (31)مرتيِن واَعتدنا لَها ِرزقًا كَِرميا 

نتقَيآِء ِاِن اتسالن الَِّذى ِفى قَلِْبِه ِمن عطْمِل فَيِبالْقَو نعضخفَالَ ت 
 وقَرنَ ِفى بيوِتكُن والَ تبرجن (32)مرض وقُلْن قَوالً معروفًا 

تبرج الْجاِهِليِة اْالُولَى واَِقمن الصلَوةَ واَِتني الزكَوةَ واَِطعن اَهللا 
نما يِريد اُهللا ِليذِْهب عنكُم الرجس اَهلَ الْبيِت ورسولَه ِا

 واذْكُرنَ ما يتلَى ِفى بيوِتكُن ِمن (33)ويطَهركُم تطِْهريا 
 ِانَّ (34)اَياِت اِهللا والِْحكْمِة ِانَّ اَهللا كَانَ لَِطيفًا خِبريا 

لْمؤِمِنني والْمؤِمناِت والْقَاِنِتني الْمسِلِمني والْمسِلماِت وا
والْقَاِنتاِت والصاِدِقني والصاِدقاَِت والصاِبِرين والصاِبراِت 
والْخاِشِعني والْخاِشعاِت والْمتصدِقني والْمتصدقَاِت 

هوجفُر اِفِظنيالْحاِت وآِئمالصو آِئِمنيالصاِفظَاِت والْحو م
والذَّاِكِرين اَهللا كَِثريا والذَّاِكراِت اَعد اُهللا لَهم مغِفرةً واَجرا 

 (35)عِظيما 
ِإن Kuşkusuz var yaِلِمينسالْم  müslüman erkeklerو  ve 

 ve  وmümin erkekler  والْمْؤِمِنينmüslüman kadınlar الْمسِلماِت
 taata devam eden erkekler  والْقَاِنِتينmümin kadınlar لْمْؤِمنَاِتا
و veالْقَاِنتَاِت taata devam eden kadınlarاِدِقينالصو  doğru 

erkeklerو  ve اِدقَاِتالص doğru kadınlarاِبِرينالصو  sabreden 
erkeklerو  ve اِتاِبرالص sabreden kadınlarو الْخَاِشِعين mütevazi 
erkeklerو  veاِتالْخَاِشع mütevazi kadınlarِقيندتَصالْمو  sadaka 

veren erkeklerو  ve قَاِتدتَصالْم sadaka veren kadınlar 
اِئِمينالصو oruç tutan erkeklerو  ve اِتاِئمالص oruç tutan 
kadınlarاِفِظينالْحو  ırzlarını koruyan erkeklerمهوجفُر  ırzlarını 
  اللَّهzikreden erkekler  والذَّاِكِرينkoruyan kadınlar والْحاِفظَاِت

Allah'ıاكَِثير  çokو  ve اِتالذَّاِكر zikreden kadınlarدَأع  
hazırlamıştırاللَّه  Allahملَه  bunlar içinًةغِْفرم  bir mağfiretو  

veارَأج  bir mükâfatاِظيمع  büyük 
35) Kuşkusuz müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, 
mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden 
erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve 
doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, 
mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren 
erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve 
oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını 
koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden 
kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük 
bir mükâfat hazırlamıştır. 
İbni Sa'd, Katade'den naklediyor: Cenab-ı Hak, Hz. Peygamber (a.s.)'ın 
hanımları zikrettiği zaman kadınlar: 
- Bizde hayır olsaydı, bizi de zikrederdi, dediler. Bunun üzerine Cenab-ı 
Hak "Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar..." ayetini indirdi.433 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veنم  kimْقْنُتي  itaat ederِمنْكُن  sizdenِللَِّه  Allah'aو  ve 
  نُْؤِتهاyararlı  صاِلحاiş yaparsa تَعمْل ve  وResûlüne رسوِلِه

veririzاهرَأج  ona mükâfatınıِنتَيرم  iki katو  Ve نَاتَدَأع 
hazırlamışızdırالَه  onaقًاِرز  rızıkَا كِريم bol 

31) Ve sizden kim, Allah'a ve Resûlüne itaat eder ve yararlı 
iş yaparsa ona mükâfatını iki kat veririz. Ve ona bol rızık 
hazırlamışızdır. 

 كََأحٍد Siz değilsiniz  لَستُنPeygamber  النَِّبيhanımları ِنساءEy  يا
herhangi biri gibiِّالن اِء ِمنس kadınlardanِإن  Eğerتُناتَّقَي  

korkuyorsanızنعفَلَا تَخْض  çekici bir eda ileِلِبالْقَو  
konuşmayınعطْمفَي  sonra ümide kapılırالَِّذي  kimseِفي قَلِْبِه  

kalbindeضرم  hastalık bulunanقُلْنو  söyleyinلًاقَو  söz
 Güzel معروفًا

32) Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri 
gibi değilsiniz. Eğer korkuyorsanız, çekici bir eda ile 
konuşmayın; sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide 
kapılır. Güzel söz söyleyin. 

و Veنقَر  oturunوِتكُنيِفي ب  evlerinizdeَلَا تو نجرب açılıp 
saçılmayınجرتَب  âdetinde olduğu gibiِةاِهِليالْج  cahiliyeالُْأولَى  

eskiنَأِقمو  kılınَلَاةالص  Namazıآِتينو  verinَكَاةالز  zekâtıنَأِطعو  
itaat edinاللَّه  Allah'aو  ve ولَهسر Resûlüneاِإنَّم  sadece ِريدي 

istiyorاللَّه  Allahذِْهبِلي  gidermekنْكُمع  sizdenسجالر  günahı
yapmak  تَطِْهيراsizi كُمtertemiz  يطَهرve   وBeyt  الْبيِتEhl-i َأهَل

33) Ve evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu 
gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a ve 
Resûlüne itaat edin. Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı 
gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. 

و Veناذْكُر  hatırlayınتْلَىا يم  okunanوِتكُنيِفي ب  evlerinizde
  ِإنhikmeti الِْحكْمِة ve  وAllah'ın  اللَِّهâyetlerini ِمن آياِت
Şüphesizاللَّه  Allahكَان  olandırلَِطيفًا  her şeyin iç yüzünü 
bilendirاخَِبير  her şeyden haberi 

34) Ve evlerinizde okunan Allah'ın âyetlerini ve hikmeti 
hatırlayın. Şüphesiz Allah, her şeyin iç yüzünü bilendir, her 
şeyden haberi olandır. 
(*)Peygamber hanımlarının taşıdıkları şeref ve nail olacakları mükâfat, 
Allah'ın lütfü yanında kendilerinin de önemli bir katkısına bağlanmıştır. 
Bu katkı ittikadır, yani kendilerine yakışmayan her türlü kötülük, çirkinlik 
ve günahtan sakınmalarıdır. Başkalarıyla konuşurken takınacakları tavra 
ve seslerinin tonuna, seçecekleri kelimelerin etkisine, gerektiren bir 
durum olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaya varıncaya kadar buna 
riayet etmelidirler ki kimse, kendilerine dil uzatmaya, haklarında kötü 
fikirler kurmaya cesaret edemesin. Onların sorumlulukları yalnızca kötü 
olanı yapmamak, yani kötü ve zararlı olmamak değil, ayrıca iyi, erdemli ve 
itaatli olmaktır; namazı kılmak, zekâtı vermek, Allah ve Resulü'nün 
rızâları doğrultusunda bir hayat sürmektir. 
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37) Ve hani Allah'ın üzerine nimet verdiği, senin de 
kendisine iyilik ettiğin kimseye: Eşini yanında tut, 
Allah'tan sakın! diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi, 
insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl 
korkmana lâyık olan Allah'tır. Zeyd, o kadından ilişkisini 
kesince biz onu sana nikâhladık ki evlâtlıkları, karılarıyla 
ilişkilerini kestikleri zaman müminlere bir güçlük olmasın. 
Allah'ın emri yerine getirilmiştir. 

 bir vebâl  ِمن حرٍجPeygamber'e  علَى النَِّبيidi ان كyokturَ ما
  لَهAllah'ın  اللَّهhelâl kıldığı فَرضherhangi şeyde  ِفيما

kendisineَنَّةس  âdeti böyle اللَِّه Allah'ınِفي  arasında da الَِّذين 
 mutlaka yerine gelecek  وكَانÖnce  ِمن قَبُلgelip geçenler خَلَوا
رَأم emriاللَِّه  Allah'ınارقَد  bir kaderdirاورقْدم  yazılmış 

38) Allah'ın, kendisine helâl kıldığı şeyde Peygamber'e 
herhangi bir vebâl yoktur. Önce gelip geçenler arasında da 
Allah'ın âdeti böyle idi. Allah'ın emri mutlaka yerine 
gelecek, yazılmış bir kaderdir. 

الَِّذين Onlar kiلِّغُونبي  emirleri duyururlarالَاِتِرس  gönderdiği 
 لَا يخْشَونve   وO’ndan korkarlar  ويخْشَونَهAllah'ın اللَِّه

korkmazlarادَأح  kimsedenِإلَّا  başkaاللَّه  Allah'tanكَفَىو  yeter 
 Hesap görücü olarak  حِسيباAllah ِباللَِّه

39) Onlar ki, Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar, 
O’ndan korkarlar ve Allah'tan başka kimseden korkmazlar. 
Hesap görücü olarak Allah yeter. 

 ِمنhiçbirinin   َأحٍدbabası  َأباMuhammed  كَان محمدdeğildir ما
  اللَِّهResûlü  رسوَلFakat  ولَِكنsizin erkeklerinizden جاِلكُمِر

Allah'ınو  ve خَاتَم sonuncusudurينالنَِّبي  peygamberlerin كَانو 
اللَّه Allahِِّبكُل  herٍءشَي  şeyiاِليمع  hakkıyla bilendir 

40) Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası 
değildir. Fakat Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin 
sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 
Tirmizî, Hz. Aişe'den naklediyor: Hz. Peygamber (a.s.) Zeyneb bt. Cahş 
ile evlenince bazıları:  Oğlunun (yani evlâtlığının) eski hanımı ile evlendi, 
dediler. Bunun üzerine ayet nazil oldu.434 

  ِذكْراAllah'ı  اللَّهanarak  اذْكُرواinananlar  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
zikredinاكَِثير  çokça 

41) Ey inananlar! Allah'ı anarak çokça zikredin. 
و Ve وحبس tesbih edinه  O'nuًةكْرب  sabahَأِصيلًاو  akşam 

42) Ve O'nu sabah-akşam tesbih edin. 
وه O'durلِّيصالَِّذي ي  size istiğfar ederكُملَيع  üzerinizeلَاِئكَتُهمو  

Melekleri deكُمخِْرجِلي  Sizi çıkarmak içinاِتالظُّلُم ِمن  
karanlıklardanِإلَى النُّوِر  aydınlığaكَانو  karşıْؤِبالْم ِمِنين 

Müminlereاِحيمر  çok merhametlidir 
43) Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize 
rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder. 
Müminlere karşı çok merhametlidir. 
İbn Abbâs'tan rivayete göre ise sanki "Şüphesiz Allah ve Melekleri O 
Peygamber'e salât ederler. Ey iman edenler siz de O'na salât ve selâmda 
bulunun." âyet-i kerimesi nazil olunca ashab-ı kiram serzenişte bulunmuş 
ve: "Ey Allah'ın elçisi, bu sadece sana mahsus, bize bir şey yok." demişler 
de bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil olmuş.435 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وما كَانَ ِلمؤِمٍن والَ مؤِمنٍة ِاذَا قَضى اُهللا ورسولُه اَمرا اَنْ 
يكُونَ لَهم الِْخيرةُ ِمن اَمِرِهم ومن يعِص اَهللا ورسولَه فَقَد ضلَّ 

اَنعمت  وِاذْ تقُولُ ِللَِّذى اَنعم اُهللا علَيِه و(36)ضالَالً مِبينا 
علَيِه اَمِسك علَيك زوجك واتِق اَهللا وتخِفى ِفى نفِْسك مااُهللا 
مبِديِه وتخشى الناس واُهللا اَحق اَنْ تخشيه فَلَما قَضى زيد ِمنها 

ى اَزواِج وطَرا زوجناكَها ِلكَى الَ يكُونَ علَى الْمؤِمِنني حرج ِف
 (37)اَدِعيآِئِهم ِاذَا قَضوا ِمنهن وطَرا وكَانَ اَمر اِهللا مفْعوالً 

ما كَانَ علَى النِبى ِمن حرٍج ِفيما فَرض اُهللا لَه سنةَ اِهللا ِفى 
لَِّذين  اَ(38)الَِّذين خلَوا ِمن قَبلُ وكَانَ اَمر اِهللا قَدرا مقْدورا 

يبلِّغونَ ِرساالَِت اِهللا ويخشونه والَ يخشونَ اَحدا ِاالَّ اَهللا 
 ما كَانَ محمد اَبآ اَحٍد ِمن ِرجاِلكُم (39)وكَفَى ِباِهللا حِسيبا 

ِليمٍء عىكَانَ اُهللا ِبكُلِّ شو نيِبيالن ماتخولَ اِهللا وسر لَِكنا و
 (41) يآاَيها الَِّذين اَمنوا اذْكُروا اَهللا ِذكْرا كَِثريا (40)

 هو الَِّذي يصلِّى علَيكُم (42)وسبحوه بكْرةً واَِصيالً 
 ِمِننيؤكَانَ ِبالْموِر واِت ِالَى النالظُّلُم ِمن كُمِرجخِلي هلَِئكَتمو

 (43)رِحيما 
 لَا مْؤِمنٍَة ve  وinanmış bir erkek  ِلمْؤِمٍنolur  كَانyoktur و ما

inanmış kadınaِإذَا  zamanىقَض  hüküm verdiğiاللَّه  Allahو  
ve ولُهسر Resûlüارَأم  bir işeكُوني َأن  isteklerine göreملَه  

kendiُةرالِْخي  seçme hakkıِرِهمَأم ِمن  o işiو  Veنم  kimِصعي  
karşı gelirseاللَّه  Allahو  ve ولَهسر Resûlüneفَقَد  elbetteَّلض  
bir sapıklığaلَالًاض  düşmüş olurlarِبينًام  apaçık 

36) Allah ve Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış 
bir erkek ve inanmış kadına o işi kendi isteklerine göre 
seçme hakkı yoktur. Ve kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, 
elbette apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. 
İbn Abbâs'tan rivayete göre Resûlullah (a.s), halasının kızı olan Zeyneb 
bint Cahş el-Esediyye'yi evlâtlığı Zeyd ibn Harise için istemeye gitmiş, 
yanına girip onu istemiş. Zeyneb: "Hayır, onunla evlenecek değilim." 
demiş, Resûlullah (a.s) ısrar etmiş, Zeyneb: "Ey Allah'ın elçisi, durumum 
hakkında bir istişare edeyim." demiş. O sırada Allah Tealâ, Resûlü'ne bu 
"Allah ve Resûlü bir şeye hükmettiği zaman ne mü'min erkekler için, ne 
de mü'min kadınlar için artık işlerinde bir seçme hakkı olamaz..." âyet-i 
kerimesini indirmiş.492 

و Veِْإذ  haniتَقُوُل  diyordunِللَِّذي  kimseyeمَأنْع  nimet verdiği
اللَّه Allah'ınِهلَيع  üzerine َتمَأنْعو senin de iyilik ettiğinِهلَيع  

kendisineِسكَأم  tutكلَيع  yanındaكجوز  Eşiniاتَِّقو  sakınاللَّه  
Allah'tanتُخِْفيو  gizliyordunِفي  نَفِْسك içindeام  şeyiاللَّه 
Allah'ınِديِهبم  açığa vuracağı تَخْشَىو çekinerekالنَّاس  

insanlardanاللَّهو  Oysa Allah'tırُّقَأح  lâyık olanتَخْشَاه َأن  asıl 
korkmanaاى  فَلَمقَض kesinceديز  Zeydاِمنْه  o kadındanاطَرو  

ilişkisiniانَاكَهجوز  biz onu sana nikâhladık kiكُونلَا ي ِلكَي  
olmasınْؤِمِنينلَى الْمع  müminlereجرح  bir güçlük اِجوِفي َأز 

karılarıylaاِئِهمِعيَأد  evlâtlıklarıِإذَا  zamanاوقَض  kestikleriنِمنْه 
 yerine  مفْعولًاAllah'ın  اللَِّهemri  وكَان َأمرilişkilerini وطَرا

getirilmiştir 
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 يآاَيها (44)تِحيتهم يوم يلْقَونه سالَم واَعد لَهم اَجرا كَِرميا 
 وداِعيا ِالَى اِهللا (45)النِبى ِانآ اَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا 

وبشِر الْمؤِمِنني ِباَنَّ لَهم ِمن اِهللا  (46)ِبِاذِْنِه وِسراجا مِنريا 
 والَ تِطِع الْكَاِفِرين والْمناِفِقني ودع اَذَيهم (47)فَضالً كَِبريا 

 يآاَيها الَِّذين اَمنوا (48)وتوكَّلْ علَى اِهللا وكَفَى ِباِهللا وِكيالً 
اِت ثُمِمنؤالْم متكَحا ِاذَا نفَم نوهسمِل اَنْ تقَب ِمن نوهمطَلَّقْت 

لَكُم علَيِهن ِمن ِعدٍة تعتدونها فَمتعوهن وسرحوهن سراحا 
 يآاَيها النِبى ِانا اَحلَلْنا لَك اَزواجك الالَِّتى اَتيت (49)جِميالً 

 ملَكَت يِمينك ِممآ اَفَآَء اُهللا علَيك وبناِت عمك اُجورهن وما
وبناِت عماِتك وبناِت خاِلك وبناِت خاالَِتك الالَِّتى هاجرنَ 

 ِبىا ِللنهفْسن تبهةً ِانْ وِمنؤاَةً مرامو كعاَنْ  م ِبىالن ادِانْ اَر
ِكحنتسا ينضا فَرا منِلمع قَد ِمِننيؤوِن الْمد ِمن ةً لَكاِلصا خه

 كلَيكُونَ عالَ يِلكَي مهانماَي لَكَتا ممو اِجِهموِفى اَز ِهملَيع
 (50)حرج وكَانَ اُهللا غَفُورا رِحيما 

 sana لَكhelâl kıldık  حلَلْنَا َأelbette  ِإنَّاPeygamber  النَِّبيEy ياَأيها
كاجوَأز hanımlarınıَتاللَّاِتي آتَي  verdiğinنهورُأج  Mehirleriniو  

ve ْلَكَتا مم altında bulunan cariyeleriِمينُكي  elininاِمم  verdiği 
َأفَاء ganimet olarak اللَّه Allah'ınكلَيع  sanaنَاِتبو  kızlarını كمع 

amcanınنَاِتبو  kızıاِتكمع  halaنَاِتبو  kızıخَاِلك  dayınınو ve 
 seninle  معكgöç  اللَّاِتي هاجرنteyzenin  خَالَاِتكkızı بنَاِت

beraberًَأةرامو  kadınıًْؤِمنَةم  mümineِإن  edenْتبهو  hibeاهنَفْس  
kendisiniَِّللن ِبي peygambereِإن  Bir deادَأر  istediği takdirde 

النَِّبي Peygamberاهتَنِكحسي َأن  kendisiyle evlenmekًةخَاِلص  sırf 
mahsus olmak üzereلَك  sanaوِند ِمن  diğer değilْؤِمِنينالْم  

müminlereقَد  Kuşkusuzنَاِلمع  biz bilirizام  neyiنَا  فَرضfarz 
kıldığımızıِهملَيع  hakkındaاِجِهموِفي َأز  hanımlarıو  ve ْلَكَتا مم 

altında bulunan cariyeleriمانُهمَأي  ellerininكُونلَا يِلكَي  olmasın 
كلَيع sanaجرح  bir zorlukو  Veكَان  edendirاللَّه  Allahاغَفُور  

bağışlayandırاِحيمر  merhamet 
50) Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, 
Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında 
bulunan cariyeleri, amcanın kızı, halanın kızı, dayının kızı 
ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını elbette sana 
helâl kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği 
takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümine kadını, 
diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere. 
Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan 
cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliriz. ki, sana bir 
zorluk olmasın. Ve Allah bağışlayandır, merhamet edendir. 
(*)Hz. Peygamber'in hiç olmazsa aile hayatında rahat olabilmesi, birden 
fazla eşiyle yaşarken sıkıntıya düşmemesi için kendisine özgü olmak üzere 
bahşedilen ruhsatlar, kolaylıklar bu âyetten itibaren bazı açıklamalarla 
birlikte şöyle sıralanmıştır: Dörtten fazla olan eşlerle evlenmesinin helâl 
olması, isteyen kadınlarla mehirsiz evlenmesinin caiz olması, kadınlarının 
yanlarında kalma sürelerini eşit tutma (buna fıkıh kitaplarında, paylaştırma 
mânasında kasm denilmektedir) mecburiyetinin bulunmaması, bu âyetler 
geldiğinde evli bulunduğu kadınlardan başka kadınla evlenmesinin ve 
bunlardan birini boşayarak yerine bir başka kadını almasının caiz 
olmaması, vefat ettiğinde veya boşadığmda eşleriyle başkalarının 
evlenmesinin caiz olmaması ve eşlerinin bundan sonra yabancılara karşı 
daima perde arkasında bulunmaları. 
 
 

متُهتَِحي onlara iltifatıموي  günنَهلْقَوي  Kendisine kavuştukları
لَامس selâm’ dırدَأعو  hazırlamıştırملَه  Onlaraارَأج  mükâfat
 çok değerli كَِريما

44) Kendisine kavuştukları gün, onlara iltifatı, "selâm" dır. 
Onlara çok değerli mükâfat hazırlamıştır. 

 Biz seni  َأرسلْنَاكhakikaten  ِإنَّاPeygamber  النَِّبيEy ياَأيها
gönderdikاشَاِهد  bir şahitاشِّربمو  bir müjdeleyiciو  ve انَِذير 

bir uyarıcı olarak 
45) Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir 
müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 

و Veااِعيد  bir davetçiَِّه ِإلَى الل Allah'ınِبِإذِْنِه  izniyleو  ve ااجِسر 
bir kandildirاِنيرم  nûr saçan 

46) Ve Allah'ın izniyle, bir davetçi ve nûr saçan bir 
kandildir. 
(*)Buradan itibaren on iki âyette, Hz. Peygamber'in maddî ve manevî 
özellikleri, Allah katındaki değeri, bir fâninin altından kalkamayacağı 
kadar ağır yükü ve kutsal görevi sebebiyle Allah tarafından kendisine 
lütfedilen istisnaî (kendine özgü) inayetler, hüküm ve kurallar 
açıklanmaktadır. Resûlullah'ın üstün nitelikleri, görev ve işlevinden 
kaynaklanan güzel isimleri burada sayılanlardan ibaret değildir. 

و Veشِّرب  müjdeleْؤِمِنينالْم  müminlereملَه ِبَأن  erecekleriniِمن 
 büyük  كَِبيراbir lütfa  فَضلًاAllah'tan اللَِّه

47) Ve Allah'tan büyük bir lütfa ereceklerini müminlere 
müjdele. 

و Veلَا تُِطع  boyun eğmeالْكَاِفِرين  kâfirlereو  ve نَاِفِقينالْم 
münafıklaraعدو  aldırmaَأذَا  eziyetlerine مه Onlarınكَّْلتَوو  

güvenip dayanلَى اللَِّهع  Allah'aو  ve كَفَى yeterِباللَِّه  Allahِكيلًاو  
vekîl olarak 

48) Ve kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların 
eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan, vekîl olarak 
Allah yeter. 

nikâhlayıp  نَكَحتُمda  ِإذَاiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
 onları  هنbir iddet  طَلَّقْتُموsonra  ثُمMümin kadınları الْمْؤِمنَاِت

boşarsanızِل ِمنقَب  önceنوهستَم َأن  zifafa girmedenافَم  
yokturِهنلَيع لَكُم  bekletme hakkınızٍةِعد ِمن  sayacağınız
 O halde onları  فَمتِّعوهنonları bir iddet süresince تَعتَدونَها

memnun edinو  ve نوهحرس onları bırakınااحرس  serbest
 güzel bir şekilde جِميلًا

49) Ey iman edenler! Mümin kadınları nikâhlayıp da, sonra 
zifafa girmeden önce onları boşarsanız, onları sayacağınız 
bir iddet süresince bekletme hakkınız yoktur. O halde 
onları memnun edin ve onları güzel bir şekilde serbest 
bırakın. 
(*)Müminler çektikleri bunca eziyete karşı bu dünyada Allah'ın rahmeti 
olan bir Peygamber'i tanıdıkları ve onunla beraber yaşama lütfuna 
erdikleri, âhirette ise birçok akla hayale gelmez nimete nail olacakları için 
rahat ve mutlu olmalıdırlar. Resûlullah da Allah'a dayandığı, güvendiği; 
başına gelenler, kâfirlerin ve münafıkların isteklerini değil, O'nun emrini 
yerine getirmek için çııpınırken geldiği için acılara katlanmalı, felâketlere 
dayanmalıdır; çünkü dayanıp güvenmeye Allah'tan ziyade lâyık olan hiçbir 
varlık yoktur. 
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  بيوتgirmeyinَ  لَا تَدخُلُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
evlerineالنَِّبي  Peygamber'inِإلَّا  süreceْؤذَني َأن  izin 

verilmediğiلَكُم  Sizاٍمِإلَى طَع  bir yemeğeنَاِظِرين رغَي  
gözetmelsizinِإنَاه  zamanınıلَِكنو  Ancakِإذَا vakit ِعيتُمد davet 

edildiğinizخُلُوافَاد  girinفَِإذَا  zamanتُمطَِعم  Yemeği yediğiniz 
 sohbete  ِلحِديٍثdalmayın  ولَا مستَْأِنِسينhemen dağılın فَانْتَِشروا

ِإن Çünküذَِلكُم  buْؤِذيي كَان  üzmekteالنَِّبي  Peygamber'i 
  لَا يستَحِيAllah  اللَّهVe  وsizden  ِمنْكُمutanmaktadır فَيستَحِي

çekinmezِّقالْح ِمن  hakkı söylemektenِإذَاو zamanس نوهَألْتُم 
Onun hanımlarından istediğinizاتَاعم  bir şeyنَألُوهفَاس  

isteyinاِءرو ِمن  arkasındanاٍبِحج  perdeذَِلكُم  Buرَأطْه  daha 
temizِلقُلُوِبكُم  hem sizin kalplerinizقُلُوِبِهنو  hem de onların 

kalpleri içinلَكُم ا كَانمو  Sizinتُْؤذُوا َأن  üzmenizوَلسر  
Resûlünüاللَِّه  Allah'ınو  ve لَا olamazواتَنِْكح َأن  nikâhlamanız 

هاجوَأز hanımlarını ِدِهعب ِمن sonra onunادَأب  asla ِإن Çünküذَِلكُم  
buِعنْد كَان  katındaاللَِّه  Allahاِظيمع  büyük 

53) Ey iman edenler! Siz zamanını gözetlemeksizin, bir 
yemeğe izin verilmediği sürece, Peygamber'in evlerine 
girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği 
yediğiniz zaman hemen dağılın, sohbete dalmayın. Çünkü 
bu Peygamber'i üzmekte, sizden utanmaktadır. Ve Allah, 
hakkı söylemekten çekinmez. Onun hanımlarından bir şey 
istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu, hem sizin 
kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temizdir. 
Sizin Allah'ın Resûlünü üzmeniz ve kendisinden sonra 
onun hanımlarını nikâhlamanız asla (caiz) olamaz. Çünkü 
bu, Allah katında büyük (bir günah) tır. 

ِإن Şayetوادتُب  açığa vursanız daًئاشَي  bir şeyiتُخْفُوه َأو  
gizleseniz deفَِإن  şüphe yok kiاللَّه  Allahِِّبكُل كَان  herٍءشَي  

şeyiاِليمع  gayet iyi bilmektedir 
54) Şayet bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şüphe yok 
ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir. 
Hicâb (perde, örtü) âyeti diye anılan 53. âyet ile onu takip eden iki âyetin 
gelmesine sebep olarak iki olay nakledilmektedir. Bunlardan birincisine 
göre Hz. Peygamber'in kayınpederi de olan Hz. Ömer, "Evinize iyiler de 
kötüler de girip çıkıyor, eşlerine perde arkasında olmalarını söyleseniz!" 
deyip duruyordu, sonunda hicâb âyeti nazil oldu. En detaylı bir şekilde 
olayın şahidi Enes b. Mâlik tarafından anlatılan ikinci olay, Hz. 
Peygamber'in Zeyneb ile evlendiği günün akşamında verdiği düğün 
yemeği ile ilgilidir. Yemek yendikten sonra davetliler kendi aralarında 
sohbete dalmışlar, yeni evlileri bir türlü baş başa bırakmamışlardı. Hz. 
Peygamber birkaç kere dışarı çıkıp girerek rahatsız olduğunu bildirmek 
istediyse de fayda vermedi, bilhassa sona kalan üç kişi oldukça geç vakitte 
kalkıp gittiler, Resûlullah tam yatak odasına girmek üzere idi ki bu âyet 
vahyedildi.436 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تيغتِن ابمآُء وشت نم كِوى ِالَيؤتو نهآُء ِمنشت نِجى مرت
ِممن عزلْت فَالَ جناح علَيك ذَِلك اَدنى اَنْ تقَر اَعينهن والَ 

 نهتيا اَتِبم نيضرينَّ وزحي ا ِفى قُلُوِبكُمم لَمعاُهللا يو نكُلُّه
 الَ يِحلُّ لَك النسآُء ِمن بعد والَ (51)وكَانَ اُهللا عِليما حِليما 

 لَكَتا مِاالَّ م نهنسح كبجاَع لَواٍج وواَز ِمن لَ ِبِهندباَنْ ت
لَى كُلِّ شكَانَ اُهللا عو كِمينا يِقيبٍء ر(52)ى ا الَِّذينهآاَيي 

 راٍم غَيِالَى طَع ذَنَ لَكُمؤِاالَّ اَنْ ي ِبىالن وتيلُوا بخدوا الَ تناَم
ناَِظِرين ِانيه ولَِكن ِاذَا دِعيتم فَادخلُوا فَِاذَا طَِعمتم فَانتِشروا 

نَّ ذَِلكُم كَانَ يؤِذى النِبى فَيستحِي والَ مستأِْنِسني ِلحِديٍث ِا
ِمنكُم واُهللا الَ يستحِي ِمن الْحق وِاذَا ساَلْتموهن متاعا 
 قُلُوِبِهنو ِلقُلُوِبكُم راَطْه اٍب ذَِلكُمآِء ِحجرو ِمن نئَلُوهفَاس

 اِهللا والَ اَنْ تنِكحوا اَزواجه ِمن وما كَانَ لَكُم اَنْ تؤذُوا رسولَ
 ِانْ تبدوا شيئًا (53)بعِدِه اَبدا ِانَّ ذَِلكُم كَانَ ِعند اِهللا عِظيما 
 (54)اَو تخفُوه فَِانَّ اَهللا كَانَ ِبكُلِّ شىٍء عِليما 

  وتُْؤِويOnlardan  ِمنْهنdilediğini  من تَشَاءgeriye bırakır تُرِجي
alırsınكِإلَي  yanınaتَشَاء نم  dilediğini deنمو  hanımlarından
  عزلْتarzu ettiğiniَ  ِممنtekrar yanına almanda ابتَغَيتَ

Boşadığınفَلَا  yokturنَاحج  bir günahكلَيع  senin üzerineذَِلك  
Böyle yapmanنَىَأد  uygundur تَقَر َأن olmalarına dahaننُهيَأع  
onların mutluنزحلَا يو  üzülmemelerineو  ve نوضري razıاِبم  

olmalarınaنتَهآتَي  senin verdiklerineنكُلُّه  hepsininو  Veاللَّه  
Allahلَمعي  bilirام  olanıِفي قُلُوِبكُم  kalplerinizdeو  Veاللَّه كَان  
Allahاِليمع  hakkıyle bilendirاِليمح  halîmdir 

51) Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına 
alırsın. Boşadığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına 
almanda, senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman 
onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin, 
senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Ve Allah, 
kalplerinizde olanı bilir. Ve Allah hakkıyle bilendir, 
halîmdir. 

 başka kadınlarla  النِّساءsana  لَكhelâl  يِحلdeğildirُّ لَا
evlenmenدعب ِمن  Bundan sonra artıkَلدتَب لَا َأنو  yerine başka

ِبِهن bunların اٍجوَأز ِمن hanımlar almanلَوو  bileكبجَأع  hoşuna 
gitseننُهسح  güzellikleriِإلَّا  hariçْلَكَتا مم  altında bulunan 

cariyelerِمينُكي  elininاللَّه كَانو  Allah لَىكُلِّ ع herٍءشَي  şeyi
 gözetler رِقيبا

52) Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin 
altında bulunan cariyeler hariç, güzellikleri hoşuna gitse 
bile, bunların yerine başka hanımlar alman sana helâl 
değildir. Allah her şeyi gözetler. 
İbn Sa'd'ın îkrime'den rivayetine göre Hz. Peygamber (a.s), İlâ 
hadisesinde kadınlarını dünyalıkla Allah, Resûlü ve âhiret hayatının 
zenginlikleri arasında muhayyer bırakmasını emreden âyet-i kerimenin 
nüzûlüyle onları muhayyer bırakıp onlar da Allah'ı Resûlü'nü ve âhiret 
yurdunun zenginliklerini tercih edince Allah Tealâ bu: "Bundan sonra 
artık sana (başka) kadınlarla evlenmek ve güzellikleri hoşuna gitse de 
cariyelerin dışında hiçbirini başka bir eşle değiştirmek helâl değildir." âyet-
i kerimesini indirdi.493 
 
 
 

 
 

Cüz 22 – Sure 33                                             Ahzab Suresi                                                  Sayfa 424 



ِئِهن والَ اَبنآِئِهن والَ ِاخواِنِهن والَ اَبنآِء الَجناح علَيِهن ِفى اَبآ
 لَكَتا مالَ مو آِئِهنالَ ِنسو اِتِهنوآِء اَخنالَ اَبو اِنِهنوِاخ

 (55)اَيمانهن واتِقني اَهللا ِانَّ اَهللا كَانَ علَى كُلِّ شىٍء شِهيدا 
ته يصلُّونَ علَى النِبى يآاَيها الَِّذين اَمنوا صلُّوا ِانَّ اَهللا وملَِئكَ

 ِانَّ الَِّذين يؤذُونَ اَهللا ورسولَه (56)علَيِه وسلِّموا تسِليما 
 (57)لَعنهم اُهللا ِفى الدنيا واْالَِخرِة واَعد لَهم عذَابا مِهينا 

ونَ الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ِبغيِر ما اكْتسبوا فَقَِد والَِّذين يؤذُ
 يآاَيها النِبى قُلْ الَزواِجك (58)احتملُوا بهتانا وِاثْما مِبينا 

وبناِتك وِنسآِء الْمؤِمِنني يدِنني علَيِهن ِمن جالَِبيِبِهن ذَِلك اَدنى 
 لَِئن لَم (59) يعرفْن فَالَ يؤذَين وكَانَ اُهللا غَفُورا رِحيما اَنْ

ينتِه الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفى قُلُوِبِهم مرض والْمرِجفُونَ ِفى 
 (60)الْمِدينِة لَنغِرينك ِبِهم ثُم الَ يجاِورونك ِفيها ِاالَّ قَِليالً 

 سنةَ اِهللا ِفى (61)ني اَينما ثُِقفُوا اُِخذُوا وقُتلُوا تقِْتيالً ملْعوِن
 (62)الَِّذين خلَوا ِمن قَبلُ ولَن تِجد ِلسنِة اِهللا تبِديالً 

لَِئن Şayetنْتَِهي لَم  vazgeçmezlerseنَاِفقُونالْم  iki yüzlülerالَِّذينو  
bulunanlarُِفي ق لُوِبِهم kalplerindeضرم  hastalıkِجفُونرالْمو  

kötü haber yayanlarِدينَِةِفي الْم  şehirdeنَّكلَنُغِْري  seni musallat 
ederizِبِهم  onlaraثُم  sonraونَكاِورجلَا ي  senin yanındaاِفيه  
oradaِإلَّا  ancakقَِليلًا  az bir zaman kalabilirler 

60)Şayet iki yüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar, 
şehirde kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, seni onlara 
musallat ederiz; sonra orada, senin yanında ancak az bir 
zaman kalabilirler. 

وِنينلْعم Lânetlenmiş olarakانَمَأي  neredeثُِقفُوا  ele geçirilirlerse 
  ölümüne  تَقِْتيلًاöldürülürler قُتِّلُوا ve  وyakalanır ُأِخذُوا

61) Lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve 
ölümüne öldürülürler. 

  الَِّذين خَلَواhakkındaki  ِفيAllah'ın  اللَِّهkanunu budur سنَّةَ
geçenlerُلقَب ِمن  öncedenتَِجد لَنو  asla bulamazsınنَِّةِلس  

kanunundaاللَِّه  Allah'ınِديلًاتَب  bir değişiklik 
62) Allah'ın önceden geçen (kavim)ler hakkındaki kanunu 
budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. 
(*)Medine'de bulunan münafıklarla kalplerinde çürüklük bulunanlar; yani 
iman-inkâr arasında gidip gelenler, sûrenin başından beri örnekleri verilen 
çeşitli kötü fiilleri işlemişlerdi. Bunlar içinde halkın moralini bozmak için 
durmadan asılsız haber yayanlar, müslüman akıncılann harekâtı hakkında 
olumsuz yalan bilgiler verenler de vardı. Âyetler bunlara bir ders 
vermenin zamanın geldiğini bildiriyor ve gerekli uyarıyı yapıyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ولَاbabaları  ِفي آباِئِهنOnlara  علَيِهنbir günah  جنَاحyoktur الَ
نَاِئِهنَأب oğullarıاِنِهنلَا ِإخْوو  kardeşleriنَاِءلَا َأبو  oğullarıاِنِهنِإخْو  

kardeşlerininنَاِءلَا َأبو  oğullarıاِتِهنَأخَو  kız kardeşlerininلَاو 
 altında bulunan لَا ما ملَكَتْ ve  وkadınları ِئِهنِنسا

câriyelerinden dolayıنانُهمَأي  ellerininو  Veاتَِّقين  sakınınاللَّه  
Allah'tanِإن  şüphesizاللَّه  Allahِّلَى كُلع كَان  herٍءشَي  şeye

 şahittir شَِهيدا
55) Onlara, babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin 
oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve ellerinin 
altında bulunan câriyelerinden dolayı bir günah yoktur. Ve 
Allah'tan sakının; şüphesiz Allah, her şeye şahittir. 

ِإن Kuşkusuzاللَّه  Allahو  ve لَاِئكَتَهم melekleriلُّونصي  salevât 
getirirlerلَى النَِّبيع  Peygamber'eاهاَأيي  Eyنُواآم الَِّذين  müminler

selam verin سلِّموا ve  وSiz de ona  علَيِهsalevât getirin صلُّوا
 bir teslimiyetle تَسِليما

56) Kuşkusuz Allah ve melekleri, Peygamber'e salevât 
getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve bir 
teslimiyetle selam verin. 

ِإن Kuşkusuzْؤذُوني الَِّذين  incitenlereاللَّه  Allahو  ve ولَهسر 
Resûlünüمنَهلَع  lânet etmişاللَّه  Allahانْيِفي الد  dünyadaو  ve 

 bir  عذَاباonlar için  لَهمhazırlamıştır َأعدve   وahirette الْآِخرِة
azapِهينًام  horlayıcı 

57) Kuşkusuz Allah ve Resûlünü incitenlere Allah, dünyada 
ve ahirette lânet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap 
hazırlamıştır. 

و Veالَِّذين  edenlerْؤذُوني  eziyetْؤِمِنينالْم  mümin erkeklereو  
ve ْؤِمنَاِتالْم mümin kadınlaraِرِبغَي  bir şeyden dolayıوابا اكْتَسم  

yapmadıklarıفَقَِد  şüphesizلُواتَماح  yüklenmişlerdirتَانًاهب  iftira
و ve اِإثْم bir günahِبينًام  apaçık 

58) Ve mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları 
bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve 
apaçık bir günah yüklenmişlerdir. 

Hanımlarına  ِلَأزواِجكsöyle  قُْلPeygamber  النَِّبيEy ياَأيها
نَاِتكبو kızlarınaو  ve اِءِنس müminlerinْؤِمِنينالْم  müminlerin
ِنيندي almalarınıِهنلَيع  üstlerineلَاِبيِبِهنج ِمن  dış örtüleriniذَِلك  

budurنَىَأد  en elverişli olanفْنرعي َأن  Onların tanınmasıفَلَا 
نْؤذَيي incitilmemesi içinو  ve اللَّه كَان Allahاغَفُور  

bağışlayandırاِحيمر  esirgeyendir 
59) Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin 
kadınlarına dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların 
tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. 
Allah bağışlayandır, esirgeyendir. 
İbni Sa'd Tabakat'ta Ebû Malik'ten naklediyor: Peygamberimiz (a.s.)ın 
hanımları geceleri ihtiyaç için dışarı çıkıyorlardı. Münafıklardan bazı 
kimseler onların peşinden yürüyor, onlar da bundan rahatsız oluyorlardı. 
Bunu Peygamberimiz'e şikâyet ettiler. Münafıklara bu durum iletildi. 
Münafıklar: Biz sadece cariyelerin peşinden gidiyoruz, dediler. Bunun 
üzerine bu ayet nazil oldu.494 
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  وazap  ِمن الْعذَاِبiki kat  ِضعفَيِنOnlara ver  آِتِهمRabbimiz ربنَا
ve منْهالْع onları kovنًا لَع bir lânetleاكَِبير  büyük 

68) Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir 
lânetle kov. 

 Siz de olmayın  لَا تَكُونُواiman  آمنُواedenler  الَِّذينEy ياَأيها
كَالَِّذين edenler gibiاآذَو  eziyetىوسم  Musa'yaَأرفَب  temize 

çıkardı ه onuاللَّه  Allahاِمم  şeydenقَالُوا  dedikleriكَانو  idiِعنْد  
yanındaاللَِّه  Allahاِجيهو  şerefli 

69) Ey iman edenler! Siz de Musa'ya eziyet edenler gibi 
olmayın. Allah onu, dedikleri şeyden temize çıkardı. Allah 
yanında şerefli idi. 

هاَأياي Eyالَِّذين  edenlerنُواآم  imanاتَّقُوا sakınınاللَّه  Allah'tanو  
ve قُولُوا söyleyinلًاقَو  sözاِديدس  doğru 

70) Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğru söz 
söyleyin. 

ِلحصي düzeltirالَكُممَأع لَكُم  işleriniziو ve لَكُم غِْفري bağışlarكُمذُنُوب  
günahlarınızıو  Ve نم Veِطعي  itaat ederseاللَّه  Allahو  ve 

ولَهسر Resûlüneفَقَد  elbetteفَاز  bir kurtuluşaازفَو  ermiş olur 
 büyük عِظيما

71) İşlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Ve kim 
Allah ve Resûlüne itaat ederse elbette büyük bir kurtuluşa 
ermiş olur. 

 علَى emaneti الَْأمانَةَ biz teklif ettik de  عرضنَاKuşkusuzِإنَّا
  فََأبينdağlara الِْجباِل ve  وyere  والَْأرِضgöklere السماواِت

çekindilerاِملْنَهحي َأن  onlar yüklenmektenَأشْفَقْنو  korktular 
 Doğrusu o  ِإنَّهinsan  الِْإنْسانOnu yüklendi وحملَها bunu ِمنْها

 çok cahildir  جهولًاçok zalim كَان ظَلُوما
72) Kuşkusuz biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif 
ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, korktular. 
Onu insan yüklendi. Doğrusu çok zalim, çok cahildir. 

ذِّبعِلي azap edecekاللَّه  Allahنَاِفِقينالْم  Münafık erkeklereو  ve 
  وmüşrik erkeklere  والْمشِْرِكينmünafık kadınlara الْمنَاِفقَاِت

veشِْركَاِتالْم müşrik kadınlaraتُوبيو  tevbesini kabul 
buyuracaktırاللَّه  Allahْؤِمِنينلَى الْمع  inanan erkeklerinو  ve 

  غَفُوراAllah  اللَّهedendir  وكَانinanan kadınların da الْمْؤِمنَاِت
bağışlayandırاِحيمر  merhamet 

73) Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik 
erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek. Allah, inanan 
erkeklerin ve inanan kadınların da tevbesini kabul 
buyuracaktır. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. 
Ahzab sure’sinin ana konularından biri münafıkların ve müşriklerin Hz. 
Peygamber'e ve müminlere karşı kurdukları tuzaklar, çektirdikleri 
eziyetler, bunlar sebebiyle hem müminleri hem ötekileri iki cihanda 
bekleyen akıbetler idi. Son âyetlerde emanetin mahiyet ve önemine temas 
edildikten sonra, insana bunu yüklenmesinin hikmetine, onu iyi koruyan 
müminlerin mutlu sonuna, kötüye kullanan münafıkların ve müşriklerin 
de acı sonlarına işaret edilerek ana konu bir daha vurgulanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِريكدا يماِهللا و دا ِعنها ِعلْممِة قُلْ ِاناعِن السع اسالن ئَلُكسي
ن الْكَاِفِرين واَعد  ِانَّ اَهللا لَع(63)لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَِريبا 

 خاَِلِدين ِفيها اَبدا الَ يِجدونَ وِلياً والَ نِصريا (64)لَهم سِعريا 
 يوم تقَلَّب وجوههم ِفى الناِر يقُولُونَ يالَيتنآ اَطَعنا اَهللا (65)

طَعنا سادتنا وكُبرآَء نا  وقَالُوا ربنآ ِانآ اَ(66)واَطَعنا الرسوالَ 
 ربنا اَِتِهم ِضعفَيِن ِمن الْعذَاِب والْعنهم (67)فَاَضلُّونا السِبيالَ 

 يآاَيها الَِّذين اَمنوا الَ تكُونوا كَالَِّذين اَذَوا (68)لَعنا كَِبريا 
 يآاَيها (69)انَ ِعند اِهللا وِجيها موسى فَبراَه اُهللا ِمما قَالُوا وكَ

 يصِلح لَكُم (70)الَِّذين اَمنوا اتقُوا اَهللا وقُولُوا قَوالً سِديدا 
 فَاز فَقَد ولَهسرِطِع اَهللا وي نمو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو الَكُمماَع

الَمانةَ علَى السمواِت واْالَرِض  ِانا عرضنا اْ(71)فَوزا عِظيما 
 هانُ ِانسا اِْالنلَهمحا وهِمن فَقْناَشا وهِملْنحاَنْ ي نياِل فَاَبالِْجبو

 ِليعذِّب اُهللا الْمناِفِقني والْمناِفقَاِت (72)كَانَ ظَلُوما جهوالً 
ِركَاِت وشالْمو ِرِكنيشالْمو ِمِننيؤلَى الْماُهللا ع وبتي

 (73)والْمؤِمناِت وكَانَ اُهللا غَفُورا رِحيما 
َألُكسي sana soruyorlarالنَّاس  İnsanlarِةاعالس نع  kıyametin 

zamanınıقُْل  De kiاِإنَّم  ancakاهِعلْم  Onun bilgisiِعنْد  
katındadırاللَِّه  Allahامو ِريكدي  Ne bilirsinَّللَع  belki deَةاعالس  

saatin zamanı اقَِريب تَكُون yakındır 
63) İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki: 
Onun ancak bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de 
saatin zamanı yakındır. 

ِإن Şu muhakkak kiَّالل ه Allahنلَع  rahmetinden kovmuş
الْكَاِفِرين kâfirleriو  ve دَأع hazırlamıştırملَه  onlaraاِعيرس  çılgın 
bir ateş 

64) Şu muhakkak ki, Allah kâfirleri rahmetinden kovmuş ve 
onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. 

خَاِلِدين kalacaklarاِفيه  Oradaادَأب  ebedî olarakونِجدلَا ي   Ne 
bulacaklardırاِليو  bir dostالَا نَِصيرو  ne de bir yardımcı 

65) Orada ebedî olarak kalacaklar, Ne bir dost ne de bir 
yardımcı bulacaklardır. 

موي günتُقَلَّب  evrilip çevrildiğiمهوهجو  Yüzleriَّاِر ِفي الن ateşte
قُولُوني derlerتَنَاالَيي  Eyvah bizeنَاَأطَع  itaat etseydikاللَّه  Allah'a
 Peygamber'e  الرسوَلitaat etseydik وَأطَعنَا

66) Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: Eyvah bize! Allah'a 
itaat etseydik, Peygamber'e de itaat etseydik! derler. 

و Ve قَالُوا derlerنَابر  Rabbimizِإنَّا  Kuşkusuzنَاَأطَع  Biz uyduk 
daتَنَاادس  reislerimizeو  ve نَااءركُب büyüklerimizeلُّونَافََأض  bizi 

saptırdılarِبيَلالس  yolda 
67) Ve Rabbimiz! Kuşkusuz biz reislerimize ve 
büyüklerimize uyduk da, bizi yolda saptırdılar, derler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cüz 22 – Sure 33                                             Ahzab Suresi                                                  Sayfa 426 



 )34(سورة سبأ 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

لَهِض وا ِفى اْالَرماِت ووما ِفى السم ِللَِّه الَِّذى لَه دماَلْح 
 يعلَم ما يِلج ِفى (1)وهو الْحِكيم الْخِبري  الْحمد ِفى اْالَِخرِة 

اْالَرِض وما يخرج ِمنها وما ينِزلُ ِمن السمآِء وما يعرج ِفيها 
 فُورالْغ ِحيمالر وهةُ(2)واعا السأِْتينوا الَ تكَفَر قَالَ الَِّذينو  

قُلْ بلَى وربى لَتأِْتينكُم عاِلِم الْغيِب الَ يعزب عنه ِمثْقَالُ ذَرٍة 
 ذَِلك ِمن رغالَ اَصِض والَ ِفى اْالَراِت وومِفى الس  رالَ اَكْبو

 ِليجِزى الَِّذين اَمنوا وعِملُوا (3) ِاالَّ ِفى ِكتاٍب مِبٍني 
 والَِّذين سعو (4)حاِت اُولَِئك لَهم مغِفرةٌ وِرزق كَِرمي الصاِل

 ٍز اَِليمِرج ِمن ذَابع ملَه اُولَِئك اِجِزينعا ماِتن(5)ِفى اَي 
 قالْح وه كبر ِمن كِزلَ ِالَيالَِّذى اُن وا الِْعلْماُوت ى الَِّذينريو

 وقَالَ الَِّذين كَفَروا (6) ِصراِط الْعِزيِز الْحِميِد ويهِدى ِالَى
هلْ ندلُّكُم علَى رجٍل ينبئُكُم ِاذَا مزقْتم كُلَّ ممزٍق ِانكُم لَِفى 

  (7)خلٍْق جِديٍد 

و Veالَِّذين  için deاوعس  yarışırcasına uğraşanlar اِتنَاِفي آي 
ayetlerimiziاِجِزينعم  hükümsüz bırakmak içinلَِئكُأو  işteملَه  

onlar içinذَابع  bir azap vardırٍزِرج ِمن  en kötüsündenَأِليم  
elem verici 

5) Ve ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışırcasına 
uğraşanlar için de, işte onlar için en kötüsünden, elem 
verici bir azap vardır. 

و Ve ىري görürlerالَِّذين  kendilerineُأوتُوا  verilenlerالِْعلْم  bilgi 
 onun  هوRabbinden  ِمن ربكsana  ِإلَيكindirilenin الَِّذي ُأنِزَل

 yoluna  ِإلَى ِصراِطilettiğini  يهِديve  وgerçek olduğunu الْحقَّ
 övgüye lâyık olan  الْحِميِدmutlak galip ِزالْعِزي

6) Ve kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana 
indirilenin onun gerçek olduğunu; mutlak galip, övgüye 
lâyık olan yoluna ilettiğini görürler. 

و Ve قَاَل şöyle dedilerالَِّذين  olanlarواكَفَر  Kâfirْله  mi?لُّكُمنَد  
gösterelimٍلجلَى رع  kişiyiُئكُمنَبي  haber verenِإذَا  vakitقْتُمزم  

paramparça olduğunuzَّكُل  Hepinizٍقزمم  çürüyüpِإنَّكُم  
gerçekten siziلَِفي  söyleyerekخَلٍْق  dirileceğiniziِديٍدج  yeniden 

7) Ve kâfir olanlar şöyle dediler: Hepiniz çürüyüp 
paramparça olduğunuz vakit gerçekten sizi yeniden 
dirileceğinizi söyleyerek haber veren kişiyi gösterelim mi? 
(*)Yukarıdaki âyetler, kâinatın bütünüyle Allah'a ait olduğu ve o 
bakımdan O'nun her zaman övülmeğe lâyık bulunduğu konu edildi. 
Kıyâmet'e inanmayanlar bu konuda uyarılarak, ikinci hayatın mutlaka 
başlatılacağı açıklanarak, ölmeden önoe hakka yönelmeleri tavsiye edildi. 
Sonra da imanla sâlih amelleri birleştirip bütünleştiren mü'minler 
müjdelendi ve Kur'ân'ı ilim ve insaf gözüyle okuyan ilim adamlarının 
inkârda ısrar etmedikleri, hakikati anlayınca hemen dönüş yapıp Allah'a 
yöneldikleri misal verilerek ilme ve ilim adamına takdir sunuldu. 
 
 
 
 
 
 
 

34 SEBE SURESİ  
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Mekkî surelerden olup Lokman süresinden sonra nâzil olmuştur. 
Altıncı âyetinin Medenî olduğu da rivayet edilmektedir. Adını on 
beşinci âyetinde geçen "Sebe" kelimesinden almaktadır. 495 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

دمالْح Hamdِللَِّه  Allah'a mahsusturالَِّذي  olanلَه  hepsinin 
sahibi ام bulunanlarınاِتاومِفي الس  göklerdeو  ve ِضا ِفي الَْأرم 
yerdeلَهو  O'na mahsusturدمالْح  hamdِةِفي الْآِخر  Ahirette de

و Veوه  Oِكيمالْح  hikmet sahibidirالْخَِبير  haberi olandır   
1) Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi 
olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd O'na mahsustur. 
Ve O, hikmet sahibidir, haberi olandır. 

لَمعي bilirِلجا يم  gireniِفي  içine ِضالَْأر Yerinو  ve جخْرا يم 
çıkanıاِمنْه  ondanنِزُلا يمو  ineniاِءمالس ِمن  göktenجرعا يمو  
çıkanıاِفيه  orayaو  Veوه  Oِحيمالر  esirgeyendirالْغَفُور  

bağışlayandır 
2) Yerin içine gireni ve ondan çıkanı; gökten ineni, oraya 
çıkanı bilir. Ve O, esirgeyendir, bağışlayandır. 

و Ve قَاَل dedilerوا الَِّذكَفَر ين inkârcılarلَا تَْأِتينَا  bize gelmeyecek
  لَتَْأِتينَّكُمRabbim  وربيHayır  بلَىDe ki  قُْلKıyamet الساعةُ

mutlaka size gelecektirاِلِمع  bilenِبالْغَي  Gaybıبزعلَا ي  gizli 
kalmazنْهع  O'ndanِمثْقَاُل  miktarı bileٍةذَر  zerreاِتاومِفي الس  

Göklerdeو  ve ِضلَا ِفي الَْأر yerdeغَرلَا َأصو  daha küçükِمن 
ذَِلك Bundanو  ve رلَا َأكْب daha büyüğü deِإلَّا  şüphesizِفي ِكتَاٍب  

kitaptadırِبيٍنم  apaçık 
3) Ve inkârcılar: Kıyamet bize gelmeyecek, dediler. De ki: 
Hayır! Gaybı bilen Rabbim mutlaka size gelecektir. 
Göklerde ve yerde zerre miktarı bile O'ndan gizli kalmaz. 
Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz, apaçık 
kitaptadır.  

ِزيجِليmükâfatlandırmak içinنُواآم الَِّذين  İnanıpِملُواعو  işler 
yapanlarıاِتاِلحالص  iyiلَِئكُأو  İşteملَه  onlar içinٌةغِْفرم  bir 
mağfiretو  ve ٌقِرز bir rızık vardırكَِريم  güzel 

4) İnanıp iyi işler yapanları mükâfatlandırmak için. İşte 
onlar için bir mağfiret ve güzel bir rızık vardır. 
(*)İlk âyette yüce Allah'ın ilmiyle ilgili bir tasvire yer verilmiştir. Bu 
tasvire göre insanın yakın çevresinde mevcut bulunan veya olup biten 
maddî ve manevî, açık ve gizli bütün varlık ve olaylar Allah Teâlâ'nın 
bilgisi dahilindedi. Şu halde O'ndan başkasına kulluk etmek insana 
yaraşmaz. "Ona yükselen" anlamına gelen cümlede "İlâ" değil "fî" 
edatının kullanılmasındaki incelik şöyle açıklanır: "İlâ" sona ulaşmayı, "fî" 
ise içine girip nüfuz etmeyi ifade eder. Bu kullanımda, iyi amellerin göğe 
yükselip orada kalmayacağına, göğü aşıp Allah katında kabul göreceğine 
İşaret vardır. Allah'ın -insanın kendi imkânlarıyla bilgisine ulaşamayacağı 
bir alan olan- gaybı da bildiği, evrendeki bütün varlık ve olayların en 
küçük ayrıntısına kadar açık bir kitapta kayıtlı olduğu belirtilmektedir. 
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  ِفي السرِدölçülü yap  وقَدرGeniş zırhlar  ساِبغَاٍتimal et َأن اعمْل
dokumasınıلُواماعو  işler yapınااِلحص  İyiِإنِّي  Kuşkusuz ben 
لُونما تَعِبم yaptıklarınızıِصيرب  görmekteyim 

11) Geniş zırhlar imal et, dokumasını ölçülü yap. İyi işler 
yapın. Kuşkusuz ben, yaptıklarınızı görmekteyim. 

و Veانملَيِلس  Süleyman'a verdikيحالر  rüzgârı daاهوغُد  sabah 
gidişiرشَه  bir aylık mesafeاهاحورو  akşam dönüşüرشَه  yine 

bir aylık mesafe olanو  ve لْنَاَأس sel gibi akıttıkلَه  onun için 
نيع kaynağındanالِْقطِْر  bakırı erimişالِْجن ِمنو  cinlerden نم 

bir kısmıُلمعي  çalışırdıِهيدي نيب  onun önündeِبِإذِْن  izniyleِهبر  
Rabbininنمو  kimِْزغي  sapsaمِمنْه  Onlardanِرنَاَأم نع  

emrimizdenنُِذقْه  ona tattırırdıkذَاِبع ِمن  azabıِعيِرالس  alevli 
12) Ve sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir 
aylık mesafe olan rüzgârı da Süleyman'a verdik ve onun 
için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin 
izniyle cinlerden bir kısmı, onun önünde çalışırdı. Onlardan 
kim emrimizden sapsa, ona alevli azabı tattırırdık. 

لُونمعيyaparlardıلَه  Onlarام  neشَاءي  dilerseاِريبحم ِمن  
kalelerdenاِثيَلتَمو heykellerdenِجفَاٍنو  leğenlerdenاِبوكَالْج  

havuzlar kadarوٍرقُدو  sabitاٍتاِسير  kazanlardanلُواماع  
yaparlardıآَل  ailesiوداود  Davudاشُكْر  Şükredinقَِليٌلو  azdır 
 şükreden  الشَّكُورKullarımdan ِمن ِعباِدي

13) Onlar kalelerden, heykellerden, havuzlar kadar 
leğenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Davud 
ailesi! Şükredin. Kullarımdan şükreden azdır. 

  الْموتüzerineَ  علَيِهhükmettiğimiz  قَضينَاzaman فَلَما
Ölümüneملَّها دم  gösterdiِتِهولَى مع  onun öldüğünüِإلَّا  ancak 

  فَلَماdeğneğini  ِمنسَأتَهyiyen  تَْأكُُلbir ağaç  الَْأرِضkurdu دابةُ
vakitخَر  Yıkıldığıْنَتيتَب  anlaşıldı kiالِْجن  cinlerَل َأن و olsalardı 

ونلَمعكَانُوا ي bilmiş بالْغَي gaybıا لَِبثُوام  kalmazlardıِفي  içinde 
 o küçük düşürücü  الْمِهيِنazap الْعذَاِب

14) Ölümüne üzerine hükmettiğimiz zaman, onun 
öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. 
Yıkıldığı vakit anlaşıldı ki cinler gaybı bilmiş olsalardı, o 
küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. 
(*) Hz. Süleyman'ın, sopasına dayanmış olduğu halde vefat ettiği, kurt, 
sopayı yiyince sopanın kırılarak kendisinin yere düştüğü anlatılmaktadır. 
O zamana kadar kendisini hayatta sananlar, ağır ve yorucu olan işlerine 
devam etmişlerdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اَفْترى علَى اِهللا كَِذبا اَم ِبِه ِجنةٌ بِل الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباْالَِخرِة 
 اَفَلَم يروا ِالَى ما بين اَيِديِهم (8)ِفى الْعذَاِب والضالَِل الْبِعيِد 

خأْ نشِض ِانْ ناْالَرآِء ومالس ِمن ملْفَها خمو ضاْالَر ِبِهم ِسف
اَو نسِقطْ علَيِهم ِكسفًا ِمن السمآِء ِانَّ ِفى ذَِلك الَيةً ِلكُلِّ عبٍد 

 ولَقَد اَتينا داود ِمنا فَضالً ياِجبالُ اَوِبى معه والطَّير (9)مِنيٍب 
 ِديدالْح ا لَهاَلَن(10)واِبغلْ سمِد  اَِن اعرِفى الس رقَداٍت و

 ِصريلُونَ بمعا تى ِبما ِاناِلحلُوا صماع(11)و يحالر نملَيِلسو 
 الِْجن ِمنالِْقطِْر و نيع ا لَهلْناَسو رها شهاحورو رها شهوغُد

ي نمِه وبِه ِبِاذِْن ريدي نيلُ بمعي نم ِمن ِذقْها نِرناَم نع مهِزغْ ِمن
 يعملُونَ لَه ما يشآُء ِمن محاِريب وتماِثيلَ (12)عذَاِب السِعِري 

وِجفَاٍن كَالْجواِب وقُدوٍر راِسياٍت ِاعملُوا اَلَ داود شكْرا 
 كُورالش اِدىِعب قَِليلٌ ِمن(13)ويا قَضا  فَلَمم توِه الْملَيا عن

دلَّهم علَى موِتِه ِاالَّ دابةُ اْالَرِض تأْكُلُ ِمنساَته فَلَما خر تبينِت 
الِْجن اَنْ لَو كَانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَِبثُوا ِفى الْعذَاِب الْمِهِني 

(14) 
  َأمyalan  كَِذباAllah'a  اللَِّهyere ى علَ?iftira mı etmiştir َأافْتَرى

Yoksa ِبِه onda ٌِجنَّة delilik mi var?ْلب  Hayırْؤِمنُونلَا ي الَِّذين  
inanmayanlarِةِبالْآِخر  Ahireteذَاِبِفي الْع  azaptadırlarو  ve 

 derin  الْبِعيِدbir sapıklık içindedirler الضلَاِل
8) "Yalan yere Allah'a iftira mı etmiştir? Yoksa onda delilik 
mi var?" Hayır! Ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve derin 
bir sapıklık içindedirler. 

ما ve  وönlerine  ِإلَى ما بين َأيِديِهمbakmıyorlar mı? َأفَلَم يروا
مخَلْفَه arkalarınaاِءمالس ِمن  Gökteو  ve ِضالَْأر yerdeِإن  Şayet
ya da  َأوyere  الَْأرضonları  ِبِهمbatırırız  نَخِْسفdilesekْ نَشَْأ

  ِمن السماِءparçalar  ِكسفًاüzerlerine  علَيِهمdüşürürüz نُسِقطْ
göktenِإن  Şüphesizِفي ذَِلك  bundaًةلَآي  bir ibret vardırِِّلكُل  

herٍدبع  kul içinِنيٍبم  yönelen 
9) Gökte ve yerde önlerine ve arkalarına bakmıyorlar mı? 
Şayet dilesek onları yere batırırız, ya da üzerlerine gökten 
parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda yönelen her kul için bir 
ibret vardır. 

لَقَدو Andolsunنَاآتَي  verdikوداود  Davud'aِمنَّا  tarafımızdan
  معهtesbih edin  َأوِبيdağlar ِجباُل Ey  ياbir üstünlük فَضلًا

Onunla beraberو  ve رالطَّي kuşlarَألَنَّاو  yumuşattıkلَه  Ona
ِديدالْح demiri 

10) Andolsun, Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. 
"Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber tesbih edin." Ona 
demiri yumuşattık. 
(*)Yukarıdaki âyetler, öldükten sonra ikinci hayatı inkâr edenler üzerinde 
duruldu ve bu yüzden Hz. Muhammed (a.s.) suçlayanlara dikkatler 
çekildi. Sonra da insan aklını harekete geçirip onu gerçeğe yöneltmek için 
gök ve yer konu edilerek bunlardaki açık belgelere dikkatler çekiliyor. 
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وِشماٍل كُلُوا  لَقَد كَانَ ِلسبٍأ ِفى مسكَِنِهم اَيةٌ جنتاِن عن يِمٍني 
 غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْدب وا لَهكُراشو كُمبِق رِرز (15)ِمن 

اَعرضوا فَاَرسلْنا علَيِهم سيلَ الْعِرِم وبدلْناهم ِبجنتيِهم جنتيِن فَ
 ذَِلك (16)ذَواتى اُكٍُل خمٍط واَثٍْل وشىٍء ِمن ِسدٍر قَِليٍل 

 اِزى ِاالَّ الْكَفُورجلْ نهوا وا كَفَرِبم ماهنيزا (17)جلْنعجو 
يا با ِفيهنرقَدةً وى ظَاِهرا قُرا ِفيهكْنارى الَِّتى بالْقُر نيبو مهن

 ا اَِمِننياماَيو اِلىا لَيوا ِفيهِسري ري(18)الس اِعدا بنبفَقَالُوا ر 
ناهم كُلَّ بين اَسفَاِرنا وظَلَموا اَنفُسهم فَجعلْناهم اَحاِديثَ ومزقْ

 ولَقَد (19)ممزٍق ِانَّ ِفى ذَِلك الَياٍت ِلكُلِّ صباٍر شكُوٍر 
 ِمِننيؤالْم ِاالَّ فَِريقًا ِمن وهعبفَات هظَن ِليسِاب ِهملَيع قد(20)ص 
ِمنؤي نم لَمعلْطَاٍن ِاالَّ ِلنس ِمن ِهملَيع ا كَانَ لَهمِة وِباْالَِخر 
 قُِل (21)ِممن هو ِمنها ِفى شك وربك علَى كُلِّ شىٍء حِفيظٌ 

ادعوا الَِّذين زعمتم ِمن دوِن اِهللا الَ يمِلكُونَ ِمثْقَالَ ذَرٍة ِفى 
 ا لَهمٍك وِشر ا ِمنِفيِهم ما لَهمِض والَ ِفى اْالَراِت وومالس

 (22)نهم ِمن ظَِهٍري ِم
لَقَدو Andolsunَقدص  doğruya çıkardıِهملَيع  onlar hakkındaki 
ِليسِإب İblisظَنَّه  tahmininiوهعفَاتَّب  ona uydularِإلَّا  dışındaفَِريقًا  

bir zümreninْؤِمِنينالْم ِمن  İnanan 
20) Andolsun İblis, onlar hakkındaki tahminini doğruya 
çıkardı. İnanan bir zümrenin dışında ona uydular. 

و Ve ام yoktuلَه كَان  onlarِهملَيع  üzerindeلْطَاٍنس ِمن  hiçbir 
nüfuzuِإلَّا  Ancakلَمِلنَع  bilelim diyeْؤِمني نم  inananıِةِبالْآِخر  
ahireteنِمم  ayırdedipِم وا هنْه kalandanِفي  içindeشَك  şüphe 

و Veكبر  Rabbinِّلَى كُلع  herٍءشَي  şeyiٌِفيظح  koruyandır 
21) Ve onlar üzerinde hiçbir nüfuzu yoktu. Ancak ahirete 
inananı, şüphe içinde kalandan ayırdedip bilelim diye. Ve 
Rabbin her şeyi koruyandır. 

  ِمن دوِنsaydığınız  زعمتُمşeyleri  الَِّذينçağırın  ادعواDe ki قُْل
başkaاللَِّه  Allah'tanِلكُونملَا ي  Ne bir şeye sahiptirlerِمثْقَاَل  

ağırlığıncaٍةذَر  zerreاِتاومِفي الس  göklerdeِضلَا ِفي الَْأرو  ne de 
yerdeامو  yokturملَه  Onlarınاِفيِهم  Onlarınٍكِشر ِمن  hiçbir 

ortaklığıامو  yoktuلَه  O’ndanمِمنْه  onlaraظَِهيٍر ِمن  bir 
yardımcısı da 

22) De ki: Allah'tan başka saydığınız şeyleri çağırın! Ne 
göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahiptirler. 
Onların buralarda hiçbir ortaklığı yoktur, O’ndan onlara bir 
yardımcısı da yoktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لَقَد Andolsunكَان  vardırٍإبِلس  Sebe'كَِنِهمسِفي م  oturduğu 
yerlerdeٌةآي  bir ibret نَّتَاِنج iki bahçeleri vardıِميٍني نع  Biri 

sağdaاٍلِشمو  diğeri soldaكُلُوا  yiyinِقِرز ِمن  rızkındanكُمبر  
Rabbinizinو  ve وااشْكُر şükredinلَه  O'naٌةلْدب  bir memleket

 çok bağışlayan  غَفُورbir Rab ربve   وİşte güzel طَيبةٌ
15) Andolsun, Sebe' (kavminin) oturduğu yerlerde bir ibret 
vardır. Biri sağda, diğeri solda iki bahçeleri vardı. 
Rabbinizin rızkından yiyin ve O'na şükredin. İşte güzel bir 
memleket ve çok bağışlayan bir Rab. 

  علَيِهمgönderdik  فََأرسلْنَاOnlar yüz çevirdiler فََأعرضوا
Üzerlerine َليسseliniِْرِم العArimملْنَاهدبو  çevirdikِهمنَّتَيِبج   

 acı  خَمٍطyemişli  ُأكٍُلburuk  ذَواتَىOnların iki bahçesiniجنَّتَيِن
ılgınlıو  veَأثٍْل  ağacı bulunanٍءشَيو  içindeٍرِسد ِمن  sedirقَِليٍل  

biraz da 
16) Onlar yüz çevirdiler. Üzerlerine Arim selini gönderdik. 
Onların iki bahçesini, buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde 
biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. 

ذَِلك böyleمنَاهيزج  cezalandırdıkاِبم  ettikleri içinواكَفَر  
Nankörlükْلهو  mıyızاِزينُج  Biz cezalandırırِإلَّا  başkasını

الْكَفُور nankörden 
17) Nankörlük ettikleri için onları böyle cezalandırdık. Biz 
nankörden başkasını cezalandırır mıyız. 

و Veلْنَاعج  var ettikمنَهيب  Kendileriyle نيبو arasındaىالْقُر  
memleketler الَِّتي kıldığımız كْنَاارب bereketler اِفيه içlerinde 

  ِفيهاtakdir ettik قَدرنَا ve  وgörünebilen ظَاِهرةً şehirler قُرى
oradaريالس  yürümeyi واِسير gezip dolaşın اِفيه Oralardaاِليلَي  

geceleriو  ve اامَأي gündüzleriآِمِنين  güvenlik içinde 
18) Kendileriyle, içlerinde bereketler kıldığımız 
memleketler arasında görünebilen şehirler var ettik ve 
orada yürüme  takdir ettik: "Oralarda geceleri ve 
gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın." 

 arasını  بينuzaklaştır  باِعدEy Rabbimiz  ربنَاdediler فَقَالُوا
  َأنفُسهمyazık ettiler ظَلَموا ve  وAralarında yolculuk اَأسفَاِرنَ

kendilerineلْنَاعفَج  getirdik مه Biz de onlarıَاِديثَأح  ibret 
kıssaları halineو  ve قْنَازم parça مه onlarıَّكُل  büsbütünٍقزمم  

parça ettik ِإن Şüphesizِفي ذَِلك  bundaاٍت لَآي ibretler vardır
 çok şükreden  شَكُوٍرçok sabreden  صباٍرherkes için ِلكُلِّ

19) Ey Rabbimiz! Aralarında yolculuk arasını uzaklaştır, 
dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları, ibret 
kıssaları haline getirdik ve onları büsbütün parça parça 
ettik. Şüphesiz bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes 
için ibretler vardır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, ülkelerinde köpürüp duran nimetlere erişen 
Sebe'li'lerin nankörlüğü konu edilerek, nimetin hangi ellerle hazırlanıp 
takdim edildiğine bakmadan onu kötü yollarda sarfeden aile, kavim ve 
milletler uyarıldı. Daha çok üc büyük nimete kalp gözlerini kapalı tutup 
tuğyan ve isyan eden Mekkeli müşriklerin sonunun çok elim olacağı 
dolaylı şekilde hatırlatılıyor. 
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  ربنَاbir araya  بينَنَاhepimizi toplayacak  يجمعDe ki قُْل
Rabbimizثُم  sonraفْتَحي  hükmedecektirنَنَايب  aramızdaِّقِبالْح  

hak ileو  Veوه  Oالْفَتَّاح  en âdil hüküm verenِليمالْع  hakkıyla 
bilendir 

26) De ki: Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra 
aramızda hak ile hükmedecektir. Ve O, en âdil hüküm 
veren, hakkıyla bilendir. 

 O'na  ِبِهkattığınız  الَِّذين َألْحقْتُمbana gösterin  َأروِنيDe ki قُْل
كَاءشُر ortaklarınızıكَلَّا  Hayırْلب  Bilakisوه  ancakاللَّه  Allah'tır 
ِزيزالْع yegâne galipِكيمالْح  her şeyi hikmetle idare eden 

27) De ki: O'na kattığınız ortaklarınızı bana gösterin. 
Hayır! Bilakis, yegâne galip, her şeyi hikmetle idare eden 
ancak Allah'tır. 

و Veلْنَاكسا َأرم  biz seni gönderdikِإلَّا  ancakًكَافَّة  bütünِللنَّاِس  
insanlaraاِشيرب  müjdeleyiciو  ve انَِذير uyarıcı olarakلَِكن و  

Fakatَأكْثَر  çoğuالنَّاِس  insanlarınونلَمعلَا ي  bunu bilmezler 
28) Ve biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı 
olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. 

و Veقُولُوني  derlerتَىم  ne zaman?ذَاه  buدعالْو  vâdettiğiniz 
ِإن eğerكُنتُم  isenizاِدِقينص sözünüzde doğru 

29) Ve eğer sözünüzde doğru iseniz bu vaad ettiğiniz  ne 
zaman? derler. 

 لَا öyle bir gün  يوٍمvâdedilmiştir ki  ِميعادSize  لَكُمDe ki قُْل
ونتَْأِخرتَس ne geriنْهع ondanًةاعس  bir saat kalabilirsiniz لَاو 
ونتَقِْدمتَس ne de ileri geçebilirsiniz 

30) De ki: Size öyle bir gün vaad edilmiştir ki, ondan ne bir 
saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz. 

و Ve قَاَل dediler kiالَِّذين  olanlarواكَفَر  Kâfirنُْؤِمن لَن  Hiçbir 
zaman inanmayacağızذَاِبه  buآِنالْقُر  Kur'an'aنيلَا ِبالَِّذي بو  

gelenlere ِهيدي bundan önceو  Veىتَر لَو  sen bir görsen ِْإذ 
ونالظَّاِلمo zalimleriقُوفُونوم  tutuklanmışِعنْد  huzurundaِهمبر  

Rablerininِجعري  atarlarkenمهضعب  birlerineٍضعِإلَى ب  biri 
 Zayıf استُضِعفُوا sayılanlar  الَِّذينderler  يقُوُلsöz الْقَوَل
ِللَِّذينtaslayanlara وارتَكْباس büyüklükلَالَو  olmasaydınızَأنْتُم  Siz 
 inanan  مْؤِمِنينelbette biz olurduk لَكُنَّا

31) Ve kâfir olanlar dediler ki: Hiçbir zaman bu Kur'an'a ve 
bundan önce gelenlere inanmayacağız. Ve sen o zalimleri, 
Rablerinin huzurunda tutuklanmış, biri birlerine söz 
atarlarken bir görsen. Zayıf sayılanlar, büyüklük 
taslayanlara: Siz olmasaydınız, elbette biz inanan olurduk, 
derler. 
(*)Geçen âyetler, Allah'ı bırakıp bâtılın peşine takılan ve canlı-cansız 
eşyayı ilâhlaştıran sapık maddecilerin akıl ve vicdanlarına seslenildi. Bu 
konuda uyarıcı bilgi verilerek, insanlardan yana kudret eliyle hazırlanan 
rızka dikkatler çekildi. Sonra da insanlık için Allah'ın en büyük nimeti 
olan Hz. Muhammed (a.s)'ın bütün insanlara peygamber olarak 
gönderildiği açıklanarak, O’nun getirdiği esaslar ve prensipler üzerinde 
iyice araştırma yapmaları tavsiye edildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هدةُ ِعنفَاعالش فَعنالَ تو نع عى ِاذَا فُزتح اَِذنَ لَه نِاالَّ ِلم 
 الْكَِبري ِلىالْع وهو ققَالُوا الْح كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م قُلُوِبِهم

(23) ا اَوِانِض قُِل اُهللا واْالَراِت وومالس ِمن قُكُمزري نقُلْ م 
 قُلْ الَ تسئلُونَ (24)ى ضالٍَل مِبٍني ِاياكُم لَعلَى هدى اَو ِف

 قُلْ يجمع بيننا ربنا (25)عما اَجرمنا والَ نسئَلُ عما تعملُونَ 
 ِليمالْع احالْفَت وهو قا ِبالْحننيب حفْتي (26)ثُم وِنىقُلْ اَر 

 (27)َء كَال بلْ هو اُهللا الْعِزيز الْحِكيم الَِّذين اَلْحقْتم ِبِه شركَآ
وما اَرسلْناك ِاالَّ كَافَّةً ِللناِس بِشريا ونِذيرا ولَِكن اَكْثَر الناِس 

 ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد ِانْ كُنتم صاِدِقني (28)الَ يعلَمونَ 
(29)ي ادِميع الَ  قُلْ لَكُمةً واعس هنونَ عأِْخرتسٍم الَ تو

 وقَالَ الَِّذين كَفَروا لَن نؤِمن ِبهذَا الْقُراَِن (30)تستقِْدمونَ 
 ِهمبر دقُوفُونَ ِعنوونَ مى ِاِذ الظَّاِلمرت لَوِه ويدي نيالَ ِبالَِّذى بو

لْقَولَ يقُولُ الَِّذين استضِعفُوا ِللَِّذين يرِجع بعضهم ِالَى بعٍض ا
 ِمِننيؤا ملَكُن متالَ اَنوا لَوركْبت(31)اس 

و Veلَا تَنفَع  fayda vermezُةالشَّفَاع  şefâatiِعنْد  huzurundaه  
O’nunِإلَّا  başkasınınنِلم  kimselerdenَأِذن  izin verdiğiلَه  

kendisininتَّىح  Nihayetِإذَا  giderilinceعفُز  korkuقُلُوِبِهم نع  
onların yüreklerindenقَالُوا  derlerاذَام  neقَاَل  buyurdu?كُمبر  

Rabbinizقَالُوا  derlerَّقالْح  Hak olanıو  Veوه  Oِليالْع  yücedir
الْكَِبير büyüktür 

23) Ve O’nun huzurunda, kendisinin izin verdiği 
kimselerden başkasının şefâati fayda vermez. Nihayet 
onların yüreklerinden korku giderilince: Rabbiniz ne 
buyurdu? denir. Hak olanı, derler. Ve O, yücedir, büyüktür. 

 ماواِت ِمن السsize rızık veren  يرزقُكُمkimdir?  منDe ki قُْل
Göklerdenو  ve ِضالَْأر yerdenقُْل  De kiاللَّه  Allahِإنَّاو  O 

halde bizَأو  veyaاكُمِإي siz ikimizden biriلَىلَع  üzerindeىده  
doğru yolَأو  veyaِفي  içindedirلَاٍلض  bir sapıklıkِبيٍنم  açık 

24) De ki: Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De 
ki: Allah! O halde biz veya siz, ikimizden biri, doğru yol 
üzerinde veya açık bir sapıklık içindedir. 

işlediğimiz  عماsiz sorumlu değilsiniz  لَا تُسَألُونDe ki قُْل
 biz de ا عمsorulacak  نُسَأُلdeğiliz  ولَاBizim suçtan َأجرمنَا
sizinلُونمتَع  işlediğinizden 

25) De ki: Bizim işlediğimiz suçtan siz sorumlu değilsiniz; 
biz de sizin işlediğinizden sorulacak değiliz. 
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قَالَ الَِّذين استكْبروا ِللَِّذين استضِعفُوا اَنحن صددناكُم عِن 
 وقَالَ الَِّذين (32) جآَء كُم بلْ كُنتم مجِرِمني الْهدى بعد ِاذْ

استضِعفُوا ِللَِّذين استكْبروا بلْ مكْر اللَّيِل والنهاِر ِاذْ تأْمروننآ 
اَنْ نكْفُر ِباِهللا ونجعلَ لَه اَندادا واَسروا الندامةَ لَما راَوا 

و ذَابنَ الْعوزجلْ يوا هكَفَر اِق الَِّذيننا اْالَغْالَلَ ِفى اَعلْنعج
 ومآ اَرسلْنا ِفى قَريٍة ِمن نِذيٍر ِاالَّ (33)ِاالَّ ما كَانوا يعملُونَ 

 وقَالُوا نحن (34)قَالَ مترفُوهآ ِانا ِبمآ اُرِسلْتم ِبِه كَاِفرونَ 
اَم اَكْثَر ذَِّبنيعِبم نحا نما والَداَواالً وى (35)وبقُلْ ِانَّ ر 

يبسطُ الرزق ِلمن يشآُء ويقِْدر ولَِكن اَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ 
 ومآ اَموالُكُم وآل اَوالَدكُم ِبالَِّتى تقَربكُم ِعندنا زلْفَى (36)
نا ِاالَّ مِف ِبمعآُء الضزج ملَه ا فَاُولَِئكاِلحِملَ صعو ناَم 

 والَِّذين يسعونَ ِفى (37)عِملُوا وهم ِفى الْغرفَاِت اَِمنونَ 
 قُلْ ِانَّ (38)اَياِتنا معاِجِزين اُولَِئك ِفى الْعذَاِب محضرونَ 

ي نِلم قزطُ الرسبى يبر مفَقْتا اَنمو لَه قِْدرياِدِه وِعب آُء ِمنش
 اِزِقنيالر ريخ وهو ِلفُهخي وٍء فَهىش (39)ِمن 

و Veالُكُموا َأمم  sizi ne mallarınızdırكُملَادلَا َأوو  ne de 
evlâtlarınızكُمبِبالَِّتي تُقَر  yaklaştıracak olanَنا ِعنْد huzurumuza 

  وعِمَلiman edip آمنbulunanlar    منmüstesna  ِإلَّاbizim زلْفَى
amelde bulunanlarااِلحص  iyiلَِئكفَُأو  onlaraملَه  vardırاءزج  

mükâfatِفعالض  kat kat fazlasıِملُواا عِبم  yaptıklarınınو  Ve 
مه onlarِفي  içindedirler فَاِتالْغُر odalarındaآِمنُون  güven 

37) Ve sizi bizim huzurumuza yaklaştıracak olan ne 
mallarınızdır ne de evlâtlarınız. Ancak iman edip iyi amelde 
bulunanlar müstesna; onlara yaptıklarının kat kat fazlası 
mükâfat vardır. Ve onlar odalarında güven içindedirler. 

و Veنوعسي الَِّذين  çalışanlaraاِتنَاِفي آي  ayetlerimiziاِجِزينعم  
boşa çıkarmaya لَِئكُأو onlar daذَاِبِفي الْع  azaplaونرضحم  yüz 

yüze bırakılacaklardır 
38) Ve ayetlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlara gelince, 
onlar da azapla yüz yüze bırakılacaklardır. 

  الرزقbol verirَ  يبسطRabbimُ  ربيKuşkusuz  ِإنDe ki قُْل
rızıkنِلم  kimselereشَاءي  dilediğiاِدِهِعب ِمن  kullarındanو  ve 
قِْدري kısarلَه  Oامو  hangiَأنفَقْتُم  Siz harcarsanızٍءشَي ِمن  şeyi 
وفَه onunخِْلفُهي  yerine başkasını verirو  Veوه  Oرخَي  en 

hayırlısıdırاِزِقينالر  rızık verenlerin 
39) De ki: Kuşkusuz Rabbim, kullarından dilediği 
kimselere bol rızık verir ve O (dilediğinde de), kısar. Siz 
hayıra hangi şeyi harcarsanız, onun yerine başkasını verir. 
Ve O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, gönderilen her peygamberin karşısına, devamlı 
ülkenin şımarık zenginlerinin, meşru ileri gelenlerinin çıktığı ve halkın 
ahlâkını daha çok bu iki grubun bozup dengesizlik ve düzensizlik 
meydana getirdikleri konu edildi. Mal ve evlât çokluğuyla övünüp 
böbürlenmenin inançsızlıktan ve cehaletten kaynaklandığına işaretle Allah 
yanında değer taşıyan şeyin, imân doğrultusunda yapılan sâlih ameller 
olduğuna dikkatler çekildi. 
 
 
 
 
 

sayılanlara  ِللَِّذينBüyüklük استَكْبرواtaslayanlara  الَِّذينderler قَاَل
  عن الْهدى?Size çevirdik  صددنَاكُمbiz mi  َأنَحنzayıf فُوااستُضِع

hidayetدعب  sonraِْإذ  ondanكُماءج  sizi geldiktenْلب  Bilakis
كُنتُم sizِرِمينجم  suç işliyordunuz 

32) Büyüklük taslayanlar, zayıf sayılanlara: Size hidayet 
geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Bilakis siz suç 
işliyordunuz, derler. 

و Veقَاَل  derlerالَِّذين  sayılanlar daِعفُواتُضاس  zayıfِللَِّذين  
taslayanlaraوارتَكْباس  büyüklükْلب  Hayırكْرم  tuzak kurmaktı

 siz bize  تَْأمرونَنَاÇünkü  ِإذgündüzْ  النَّهاِرve  وGece اللَّيِل
emrederdinizَأن  daimaنَكْفُر  inkâr etmemiziِباللَِّه  Allah'ı

yanarlar  َأسرواVe وortaklar   َأنداداO'na  لَهedinmemizi ونَجعَل
  جعلْنَا ve وazabı  الْعذَابgördüklerinde  لَما رَأواiçin için النَّدامةَ

biz de takarızالَْأغْلَاَل  demir halkalarنَاِقِفي َأع  boyunlarına
  ِإلَّاcezalandırılırlar  هْل يجزونinkâr edenlerin الَِّذين كَفَروا

Ancak ام yüzünden كَانُوا oldukları لُونمعي yapmakta 
33) Ve zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara: Hayır! 
Gece ve gündüz tuzak kurmaktı, derler. Çünkü siz daima 
Allah'ı inkâr etmemizi, O'na ortaklar edinmemizi bize 
emrederdiniz. Ve azabı gördüklerinde, için için yanarlar ve 
biz de inkâr edenlerin boyunlarına demir halkalar takarız. 
Ancak yapmakta oldukları yüzünden cezalandırılırlar. 

و Veلْنَاسا َأرم  biz göndermişsekٍةيِفي قَر  hangi ülkeyeنَِذيٍر ِمن  
bir uyarıcıِإلَّا  mutlakaقَاَل  demişlerdirافُوهتْرم  oranın varlıklı 

kişileriِإنَّا  Kuşkusuz bizاِبم  olan ِسلْتُمُأر size gönderilmişِبِه  
şeyiونكَاِفر  inkâr ediyoruz 

34) Ve biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek mutlaka 
oranın varlıklı kişileri: Kuşkusuz biz, size gönderilmiş olan 
şeyi inkâr ediyoruz, demişlerdir. 
İbn Ebî Hatim'in Ebu Razîn'den rivayetle tahricine göre o şöyle anlatıyor: 
Ortak iki kişi vardı. Bunlardan birisi ticaret için sahil tarafına (veya Şam'a) 
doğru çıkıp gitti, diğeri de Mekke'de kaldı. Hz. Muhammed peygamber 
olarak gönderilince bu Mekke'de kalanı, ortağına yazdı ki "Burada şöyle 
şöyle birisi çıktı, bunun hakkında ne dersin?" Sahil tarafına ticaret 
yapmaya çıkıp giden de cevaben: "O ne yaptı, ne yapıyor?" diye hakkında 
biraz daha bilgi vermesini istedi. Mekke'de kalanı: "Kureyş'ten kimse ona 
tabi olmadı, hep zayıflar ve yoksullar ona tabi oldular." diye yazdı. Sahil 
tarafına çıkıp giden ticaretini bırakıp geri döndü, arkadaşına geldi. O, bazı 
kitapları okurdu. Arkadaşına: "Bana o adamı (peygamberi) göster." dedi 
ve onun delaletiyle Hz. Peygamber (a.s)'e geldi, ona: "Neye çağırıyorsun?" 
diye sordu. Hz. Peygamber (a.s) de "Şuna şuna çağırıyorum." diye 
davetini ona anlattı. Adam: "Ben şehadet ederim ki sen Allah'ın 
Resûlü'sün." diye şehadet getirip müslüman oldu. Arkadaşı: "O'nun 
Allah'ın elçisi olduğunu nereden bildin?" diye sordu. O: "Allah her ne 
zaman bir peygamber gönderdiyse hep kavimlerinin güçsüzleri ve 
yoksulları onlara iman etmişlerdir." dedi. İşte bunun üzerine Allah Tealâ 
bu: "Uyarıcı gönderdiğimiz…" âyet-i kerimesini indirdi. Resûlullah (a.s) o 
kişiye haber gönderip çağırttı ve ona: "Allah, senin söylediğinin tasdiki 
olarak bana şu âyeti indirdi" buyurdu.496 

و Ve قَالُوا dediler kiننَح  Bizَأكْثَر  daha çoğuzالًاوَأم  malcaو  
ve الَادَأو evlâtçaو  veام  değilizننَح  bizذَِّبينعِبم  azaba 

uğratılacak da 
35) Ve dediler ki: Biz malca ve evlâtça daha çoğuz ve biz 
azaba uğratılacak da değiliz. 

  الرزقbol verirَ  يبسطRabbimُ  ربيKuşkusuz  ِإنDe ki قُْل
rızıkشَاءي نِلم  dilediğineو  ve قِْدري kısarلَِكنو  fakatَأكْثَر  çoğu
 bilmezler  لَا يعلَمونinsanların النَّاِس

36) De ki: Kuşkusuz Rabbim, dilediğine bol rızık verir ve 
(dilediğinden) kısar; fakat insanların çoğu bilmezler. 
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43) Ve onlara apaçık âyetlerimiz okunduğu zaman 
demişlerdi ki: Bu, sizi babalarınızın taptığından çevirmek 
isteyen bir adamdan başkası değildir. Ve bu (Kur'an) da 
uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir, dediler. Ve 
hak kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler de: Bu, 
apaçık bir büyüden başka bir şey değildir, dediler. 

و Veام  gibiمنَاهآتَي  halbuki biz onlara vermediğimizكُتٍُب ِمن  
kitaplarاونَهسردي  okuyacaklarıو  veلْنَاسا َأرم  göndermemiştik 

ِهمِإلَي onlaraلَكقَب  senden önceنَِذيٍر ِم ن bir uyarıcı da 
44) Ve halbuki biz onlara okuyacakları kitaplar 
vermediğimiz gibi ve senden önce onlara bir uyarıcı da 
göndermemiştik. 

و Veكَذَّب  inkâr etmişlerdiِلِهمقَب ِمن الَِّذين  onlardan öncekiler 
deو  Veلَغُواا بم  erişmemişlerdiشَارِمع  onda birineمنَاها آتَيم  

öncekilere verdiklerimizinوافَكَذَّب  yalanladılarِليسر  
Peygamberimiَففَكَي  nasıl olmuştuكَان  verdiğimنَِكيِر  benim 
karşılık olarak  

45) Ve onlardan öncekiler de inkâr etmişlerdi. Ve öncekilere 
verdiklerimizin onda birine erişmemişlerdi. Peygamberimi 
yalanladılar; benim karşılık olarak verdiğim nasıl olmuştu. 

 َأنbir tek   ِبواِحدٍةSize öğüt  َأِعظُكُمvereceğim  ِإنَّماDe ki قُْل
 دىفُرا ve  وikişer ikişer  مثْنَىAllah için  ِللَِّهayağa kalkın تَقُوموا

teker tekerثُم  sonra daواتَتَفَكَّر  düşününام  yokturاِحِبكُمِبص  
Arkadaşınızdaِجنٍَّة ِمن  hiçbir delilikِإن  Evetوه  Oِإلَّا  ancak 

نَِذير uyaran bir peygamberdirلَكُم  siziنيب  evvelيدي  gelip 
çatmadanذَاٍبع  bir azapشَِديٍد  şiddetli 

46) De ki: Size bir tek öğüt vereceğim: Allah için ikişer 
ikişer ve teker teker ayağa kalkın, sonra da düşünün! 
Arkadaşınızda hiçbir delilik yoktur! Evet O ancak şiddetli 
bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamberdir. 

 bir ücret  ِمن َأجٍرBen sizden istemişsem لْتُكُم ما سَأDe ki قُْل
وفَه o olsunلَكُم  sizinِريَأج ِإن  Benim ücretimِإلَّا  yalnızلَىع  

aittirاللَِّه  Allah'aو  Veوه  Oِّلَى كُلع  herٍءشَي  şeyeشَِهيد  
şahittir 

47) De ki: Ben sizden bir ücret istemişsem, o sizin olsun. 
Benim ücretim yalnız Allah'a aittir. Ve O, her şeye şahittir. 

  ِبالْحقortaya koyarِّ  يقِْذفRabbimُ  ربيKuşkusuz  ِإنDe ki قُْل
gerçeğiلَّامع  çok iyi bilendirوِبالْغُي  gaybı 

48) De ki: Kuşkusuz, Rabbim gerçeği ortaya koyar. gaybı 
çok iyi bilendir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Allah'ı bırakıp bâtıl ilâhlar icad eden inkarcı 
sapıklardan bir kısmının ruhanîleri ilâh edindikleri üzerinde durularak 
yönlendirici uyarılarda bulunuldu. Sonra da Hz. Muhammed (a.s.)’ı küçük 
düşürecek anlamda birtakım yakışıksız sözlere dikkatler çekilerek kutsal 
kitaplara bakmaları önerildi. Böylece hakkın karşısına çıkan nankörler 
uhrevî azapla tehdit edilerek duygu ve düşünceleri yönlendirilmek istendi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويوم يحشرهم جِميعا ثُم يقُولُ ِللْملَِئكَِة اَهؤآلِء ِاياكُم كَانوا 
 دوِنِهم بلْ كَانوا  قَالُوا سبحانك اَنت وِلينا ِمن(40)يعبدونَ 

 فَالْيوم الَ يمِلك (41)يعبدونَ الِْجن اَكْثَرهم ِبِهم مؤِمنونَ 
بعضكُم ِلبعٍض نفْعا والَ ضرا ونقُولُ ِللَِّذين ظَلَموا ذُوقُوا 

لَى علَيِهم  وِاذَا تت(42)عذَاب الناِر الَِّتى كُنتم ِبها تكَذِّبونَ 
اَياتنا بيناٍت قَالُوا ما هذَآ ِاالَّ رجلٌ يِريد اَنْ يصدكُم عما كَانَ 
يعبد اَبآؤكُم وقَالُوا ما هذَآ ِاالَّ ِافْك مفْترى وقَالَ الَِّذين كَفَروا 

 ومآ اَتيناهم (43)ني ِللْحق لَما جآَء هم ِانْ هذَآ ِاالَّ ِسحر مِب
 (44)ِمن كُتٍب يدرسونها ومآ اَرسلْنآ ِالَيِهم قَبلَك ِمن نِذيٍر 

وكَذَّب الَِّذين ِمن قَبِلِهم وما بلَغوا ِمعشار مآ اَتيناهم فَكَذَّبوا 
ِعظُكُم ِبواِحدٍة اَنْ  قُلْ ِانمآ اَ(45)رسِلى فَكَيف كَانَ نِكِري 

تقُوموا ِللَِّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا ما ِبصاِحِبكُم ِمن ِجنٍة ِانْ 
 قُلْ ما ساَلْتكُم (46)هو ِاالَّ نِذير لَكُم بين يدى عذَاٍب شِديٍد 

اِهللا وهو علَى كُلِّ شىٍء ِمن اَجٍر فَهو لَكُم ِانْ اَجِرى ِاالَّ علَى 
 ِهيدوِب (47)شيالْغ الَّمع قِبالْح قِْذفى يب(48) قُلْ ِانَّ ر 

و Veموي  o günمهشُرحي  onların toplayacakاِميعج  hepsiniثُم  
sonraقُوُلي  diyecekلَاِئكَِةِللْم  meleklereُؤلَاِءَأه  bunlar mıydı?
اكُمِإي Sizeوندبعكَانُوا ي  tapanlar 

40) Ve o gün onların hepsini toplayacak; sonra meleklere: 
Size tapanlar bunlar mıydı? diyecek. 

 bizim وِلينَا sensin  َأنْتSen yücesiَ  سبحانَكdiyecekler قَالُوا
dostumuzوِنِهمد ِمن  onlar değilْلب  Belkiكَانُوا  idiوندبعي  

tapıyorlardıالِْجن  cinlereَأكْثَر  Çoğu مه onlara ْؤِمنُونم ِبِهم 
inanmıştı 

41) Sen yücesin, bizim dostumuz onlar değil, sensin. Belki 
onlar cinlere tapıyorlar idi. Çoğu onlara inanmıştı; 
diyecekler. 

موفَالْي Bugün ِلكملَا ي vermeye gücünüz yeterكُمضعب  birinize
 biz  نَقُوُلVe  وne de zarar  ولَا ضراne fayda  نَفْعاbiri ِلبعٍض

diyeceğizِللَِّذين  olanlaraواظَلَم  zalimذُوقُوا  tadınذَابع  azabını
 yalanlamakta بون تُكَذolduğunuzِّ  الَِّتي كُنتُم ِبهاateş النَّاِر

42) Bugün biri birinize ne fayda, ne de zarar vermeye 
gücünüz yeter. Ve biz zalim olanlara, yalanlamakta 
olduğunuz ateş azabını tadın! diyeceğiz. 

و Veِإذَا  zamanتُتْلَى  okunduğuِهملَيع  onlaraاتُنَاآي  âyetlerimiz
başkası  ِإلَّاBu  هذَاdeğildir  ماdemişlerdi ki  قَالُواapaçık بينَاٍت
 عماsizi çevirmek  َأن يصدكُمisteyen  يِريدbir adamdan رجٌل

دبعي كَان taptığından اُؤكُمآب babalarınızınو  Ve قَالُوا dedilerام 
 bir  مفْتَرىuydurulmuş ك ِإفbaşka bir şey değildirْ  ِإلَّاbu هذَا

yalandanو  Veقَاَل  dedilerالَِّذين  edenler deواكَفَر  onu inkâr
 başka  ِإلَّاBu  ِإن هذَاkendilerine geldiğinde  لَما جاءهمhak ِللْحقِّ

bir şey değildirرِسح  bir büyüdenِبينم  apaçık 
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 قُلْ ِانْ (49) وما يِعيد قُلْ جآَء الْحق وما يبِدئ الْباِطلُ
 وِحى ِالَىا يفَِبم تيدتِاِن اهفِْسى ولَى نآ اَِضلُّ عمفَِان لَلْتض

 قَِريب ِميعس هى ِانب(50)ر توا فَالَ فَوى ِاذْ فَِزعرت لَوو 
ى لَهم  وقَالُوآ اَمنا ِبِه واَن(51)واُِخذُوا ِمن مكَاٍن قَِريٍب 
 وقَد كَفَروا ِبِه ِمن قَبلُ (52)التناوش ِمن مكَاٍن بِعيٍد 

 وِحيلَ بينهم وبين ما (53)ويقِْذفُونَ ِبالْغيِب ِمن مكاٍَن بِعيٍد 
 كوا ِفى شكَان مهلُ ِانقَب ِمن اِعِهميا فُِعلَ ِباَشونَ كَمهتشي

 (54)مِريٍب 
 )35(سورة فاطر 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
اَلْحمد ِللَِّه فَاِطِر السمواِت واْالَرِض جاِعِل الْملَِئكَِة رسالً اُوِلى 
اَجِنحٍة مثْنى وثُالَثَ ورباع يِزيد ِفى الْخلِْق ما يشآُء ِانَّ اَهللا 

 ما يفْتِح اُهللا ِللناِس ِمن رحمٍة فَالَ (1)ير علَى كُلِّ شىٍء قَِد
 ِزيزالْع وهِدِه وعب ِمن ِسلَ لَهرفَالَ م ِسكما يما ولَه ِسكمم

 ِكيم(2)الْح لْ ِمنه كُملَيةَ اِهللا عموا ِنعاذْكُر اسا النهآاَيي 
ن السمآِء واْالَرِض الَ ِالَه ِاالَّ هو فَاَنى خاِلٍق غَير اِهللا يرزقُكُم ِم

  (3)تؤفَكُونَ 
  ِمن رحمٍةinsanlara  ِللنَّاِسAllah'ın  اللَّهaçacağı  يفْتَحolamaz ما

herhangi bir rahmetiِسكمفَلَا م  tutup hapsedenالَه  O'nun امو 
ِسكمي tuttuğunuفَلَا  yoktur ِسَلرم salıverecek deلَه  O'ndan ِمن 
 hikmet sahibidir  الْحِكيمüstündür  الْعِزيزO  هوVe  وsonra بعِدِه

2) Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup 
hapseden olamaz. O'nun tuttuğunu O'ndan sonra 
salıverecek de yoktur.  Ve O, üstündür, hikmet sahibidir. 

  اللَِّهnimetini  ِنعمةhatırlayınَ  اذْكُرواinsanlar  النَّاسEy ياَأيها
Allah'ınكُملَيع  size olanْله  var mı?خَاِلٍق ِمن  bir yaratıcıرغَي  

başkaاللَِّه  Allah'tanقُكُمزري  size rızık verecekاِءمالس ِمن  
göktenو  ve ِضالَْأر yerdenلَا  yokturِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه  
O'ndanفََأنَّى  Nasıl oluyor daتُْؤفَكُون  çevriliyorsunuz 

3) Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; 
Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir 
yaratıcı var mı? O'ndan başka ilah yoktur. Nasıl oluyor da ( 
O'ndan) çevriliyorsunuz. 
(*)Mekke döneminin ilk yıllarında inen sûrenin bu ilk âyetlerinde, tek ilah 
inancını zedeleyen telakkilerin yıkılması ve bu konudaki muhakeme 
azalarının onarılması hedeflenmekte; yüce Allah'ın mutlak kudret ve 
egemenliği ile ilgili uyarılar yapılmaktadır. Bunları şöyle özetlemek 
mümkündür: 1. Hamd, evrendeki bütün varlıkların yegâne yaratıcısı ve 
sahibi olan yüce Allah'a mahsustur.  2. Melekleri yaratan, onlara dilediği 
yapıyı veren ve görevlerini belirleyen O'dur. 3. Hayır kapılarını açma ve 
kapama O'nun irade ve kudretine bağlıdır; kula yaraşan, başkalarından 
değil yalnız O'nun lütfundan istemektir. 4. Nimetlerin asıl kaynağı O 
olduğuna göre, şükre layık olan da O'dur. 5. Tevhid mücadelesinde en 
ağır yükleri taşıyan peygamberlerin karşılaştığı ortak tavır, yalancılıkla 
itham edilmek olmuş, fakat bu önyargılı tutum iman nurunu söndürmeye 
yetmemiştir. 6. Yüce Allah olup bitenlerden haberdardır; her işin inceden 
inceye hesabının görüleceği bir gün mutlaka gelecektir. 
 
 
 

 ne bir şeyi ortaya ما يبِدُئ ve  وHak  الْحقgeldiُّ  جاءDe ki قُْل
çıkarabilirاِطُلالْب  artık bâtılِعيدا يمو  ne de geri getirebilir 

49) De ki: Hak geldi; artık bâtıl ne bir şeyi ortaya çıkarabilir 
ne de geri getirebilir. 

sapmış  َأِضلolurumُّ ِإنَّما فsaparsamَ  ضلَلْتEğerُ  ِإنDe ki قُْل
 doğru yolu  اهتَديتeğerُ ِإنVe   وkendi  نَفِْسيaleyhime علَى

bulursamافَِبم  bu da sayesindedirوِحيي  vahyettiğiِإلَي  bana
 yakındır  قَِريبişitendir  سِميعŞüphesiz O  ِإنَّهRabbimin ربي

50) De ki: Eğer saparsam, kendi aleyhime sapmış olurum. 
Ve eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana 
vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O, işitendir, yakındır. 

و Veىتَر لَو  bir görsenِْإذ  zamanوافَِزع  telaşa düştükleriفَلَا 
  ِمن مكَاٍنyakalanmışlardır  وُأِخذُواArtık kurtuluş yoktur فَوتَ

bir yerdenقَِريٍب  yakın 
51) Ve telaşa düştükleri zaman, bir görsen! Artık kurtuluş 
yoktur, yakın bir yerden yakalanmışlardır. 

و Ve قَالُوا demişlerdirنَّاآم  inandıkِبِه  onaو  ama َأنَّى nasıl 
mümkün olur?ملَه  onlar içinُشالتَّنَاو  imana kavuşmakِمن 

 uzak  بِعيٍدyerden مكَاٍن
52) "Ve ona inandık" demişlerdir, ama uzak yerden imana 
kavuşmak onlar için nasıl mümkün olur? 

و Veقَد  halbukiواكَفَر  inkâr etmişlerdiِبِه  onuُلقَب ِمن  daha 
önceو  Veقِْذفُوني  atıp tutuyorlardıِبِبالْغَي  gayb hakkındaِمن 
 uzak  بِعيٍدbir yerden مكَاٍن

53) Ve halbuki daha önce onu inkâr etmişlerdi. Ve uzak bir 
yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı. 

و Ve ِحيَل perde çekilmiştirمنَهيب  arasınaنيبو  kendileriyleام  
şey ونشْتَهي arzu ettikleriاكَم  gibiفُِعَل  yapıldığıاِعِهمِبَأشْي  

benzerlerineُلقَب ِمن  bundan önceمِإنَّه  Şüphesiz onlarكَانُوا  
idilerِفي  kendilerini içindeشَك  endişeye düşürenِريٍبم  bir 

korku  
54) Ve bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle 
arzu ettikleri şey arasına perde çekilmiştir. Şüphesiz onlar, 
kendilerini endişeye düşüren bir korku içinde idiler. 
 

35 FATIR SURESİ  
Kur'an-ı Kerîm'in 35. sûresi. Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayet, 
777 kelime, 3130 harftir. Fasılası, Râ, Mim, Nun, Dal, Zı, Be, Elif 
harfleridir. Allah'ın insanlara sünneti, nimetleri, varlığının ve 
büyüklüğünün delillerine ait tabiattan hatırlatıcı ayetler, 
küfredenlerle iman edenlerin karşılaştırılması, şeytan, melekler, 
mü'minler için yeni bir hayat ve düzenin ilkeleri, sıkıntıların sonu, 
ahiret, kozmoloji, yaratılış gibi hususları konu edinmektedir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

دمالْح hamdolsunِللَِّه  Allah'aفَاِطِر  yaratanااومِت الس Gökleriو  
ve ِضالَْأر yeriاِعِلج  yapanلَاِئكَِةالْم  melekleriلًاسر  elçilerُأوِلي 

  يِزيدdörder  ورباعüçer  وثُلَاثikişerَ  مثْنَىkanatlı َأجِنحٍة
arttırmayı yaparِفي الْخَلِْق  Yaratmadaشَاءا يم  dilediğiِإن  

Şüphesizاللَّه  Allahِّلَى كُلع  herٍءشَي  şeyeقَِدير  gücü yetendir 
1) Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder 
kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. Yaratmada dilediği 
arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir. 
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نَأفَم kimse mi?نيز  güzel gösterilip deلَه  kendisineوءس  
Kötüِلِهمع  işiآهفَر  onu görenنًاسح  güzelفَِإن  Kuşkusuzاللَّه  
Allahُِّضلي  sapıklığaنم  yöneltirشَاءي  dilediğiniِديهيو  doğru 
yolaنشَ  مياء dilediğini iletirبفَلَا تَذْه   O halde helak etme 
كنَفْس kendiniِهملَيع  onlar içinاٍترسح  üzülerekِإن  Gerçekten 
اللَّه Allahِليمع  biliyorاِبم  onların neوننَعصي  yaptıklarını 

8) Kötü işi kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören 
kimse mi? Kuşkusuz Allah dilediğini sapıklığa yöneltir, 
dilediğini doğru yola iletir. O halde onlar için üzülerek 
kendini helak etme. Gerçekten Allah onların ne yaptıklarını 
biliyor. 

و Veاللَّه  Allah'tırَلسالَِّذي َأر  gönderip deاحيالر  rüzgârları 
فَتُِثير harekete geçirenاابحس  bulutuقْنَاهفَس  Biz onu göndeririz 

deلٍَد  ِإلَىب bir bölgeyeٍتيم  ölüنَاييفََأح  hayat veririzِبِه  onunla 
ضالَْأر toprağaدعب  sonraاِتهوم  ölümündenكَذَِلك  böyle 

olacaktırالنُّشُور  Yeniden dirilmesi de 
9) Ve rüzgârları gönderip de bulutu harekete geçiren 
Allah'tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden 
sonra toprağa onunla hayat veririz. Yeniden dirilmesi de 
böyle olacaktır. 

نم Kimكَان  idiyseِريدي  istiyorَةالِْعز  izzetَِللَِّه ف Allah'ındırُةالِْعز  
izzetinاِميعج  hepsiِهِإلَي  O'naدعصي  yükselirالْكَِلم  sözlerبالطَّي  

güzelو  Veُلمالْع  amel-iاِلحالص  sâlihهفَعري  onları da O’na 
ulaştırırالَِّذينو  gelinceونكُرمي  tuzak kuranlaraَئايِت الس 

Kötülüklerleملَه  onlar içinذَابع  bir azap vardırشَِديد  çetinو  
ve كْرم tuzağıلَِئكُأو  onlarınوه  işte böyleوربي  bozulur 

10) Kim izzet istiyor idiyse, izzetin hepsi Allah'ındır. O'na 
güzel sözler yükselir (ulaşır). Ve onları da O’na amel-i sâlih 
ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için 
çetin bir azap vardır ve onların tuzağı işte böyle bozulur. 

و Veاللَّه  Allahخَلَقَكُم  sizi yarattıاٍبتُر ِمن  topraktanثُم  sonra 
 ne  وماçiftler  َأزواجاsizi kıldı  جعلَكُمSonra  ثُمmeniden ِمن نُطْفٍَة
  ِإلَّاdoğurur  تَضعne de  ولَاhiçbir dişi  ِمن ُأنْثَىgebe kalır تَحِمُل

olmadanِبِعلِْمِه  O'nun bilgisiرمعا يمو  Bir canlıyaٍرمعم ِمن  
ömür verilmesi deنْقَصلَا يو  azaltılması daِرِهمع ِمن  onun 

ömründenِإلَّا  mutlakaِفي ِكتَاٍب  bir kitaptadırِإن  Şüphesiz 
ذَِلك bunlarلَى اللَِّهع  Allah'aِسيري  kolaydır 

11) Ve Allah sizi (önce) topraktan, sonra meniden yarattı. 
Sonra sizi çiftler (erkek-dişi) kıldı. O'nun bilgisi olmadan 
hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür 
verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir 
kitaptadır. Şüphesiz bunlar, Allah'a kolaydır. 
(*)Ayet, bir taraftan Cenâb-ı Hakk'ın yaratıcılık sıfatma değinilirken, diğer 
taraftan da O'nun bütün yaratılmışlara ait ayrıntıların bilgisine sahip 
olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, bir dişinin gebe kalması ve 
doğurması yani yeni bir canimin dünyaya gelmesinden her bir canlının 
ömrünün ne kadar olduğuna kadar evrende olup biten bütün olaylar ve 
incelikleri O'nun nezdinde malumdur. Bir insanın ömrü uzun da tutulsa 
kısa da tutulsa, bir kimsenin ömrü diğerine göre uzun da olsa kısa da olsa, 
bu tesadüfe yahut kendiliğinden oluşan değil Allah'ın iradesine bağlıdır; 
bu irade değişmemek üzere levh-i mahfuz diye bilinen özel bir kayıt 
sistemine de bağlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ك فَقَد كُذِّبت رسلٌ ِمن قَبِلك وِالَى اِهللا ترجع وِانْ يكَذِّبو
 وروةُ (4)اْالُميالْح كُمنرغفَالَ ت قاِهللا ح دعِانَّ و اسا النهآاَيي 

 وررِباِهللا الْغ كُمنرغالَ يا وين(5)الد ودع طَانَ لَكُميِانَّ الش 
وه عدوا ِانما يدعوا ِحزبه ِليكُونوا ِمن اَصحاِب السِعِري فَاتِخذُ
 اَلَِّذين كَفَروا لَهم عذَاب شِديد والَِّذين اَمنوا وعِملُوا (6)

 كَِبري راَجةٌ وِفرغم ماِت لَهاِلحوُء (7)الصس لَه نيز ناَفَم 
 اَهِلِه فَرمآُء فَالَ عشي نِدى مهيآُء وشي نِضلُّ ما فَِانَّ اَهللا ينسح

 (8)تذْهب نفْسك علَيِهم حسراٍت ِانَّ اَهللا عِليم ِبما يصنعونَ 
واُهللا الَِّذى اَرسلَ الرياح فَتِثري سحابا فَسقْناه ِالَى بلٍَد ميٍت 

 من كَانَ (9)ِه اْالَرض بعد موِتها كَذَِلك النشور فَاَحيينا ِب
يِريد الِْعزةَ فَِللَِّه الِْعزةُ جِميعا ِالَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيب والْعملُ 
 ِديدش ذَابع مئَاِت لَهيونَ السكُرمي الَِّذينو هفَعري اِلحالص

كْرمو وربي وه (10) اُولَِئك ِمن اٍب ثُمرت ِمن لَقَكُماُهللا خو 
نطْفٍَة ثُم جعلَكُم اَزواجا وما تحِملُ ِمن اُنثَى والَ تضع ِاالَّ 
ِبِعلِْمِه وما يعمر ِمن معمٍر والَ ينقَص ِمن عمِرِه ِاالَّ ِفى ِكتاٍب 

 (11)ِلك علَى اِهللا يِسري ِانَّ ذَ
و Veِإن  eğerوكَذِّبي  yalanlıyorlarsa ك seniفَقَد  elbetteْتكُذِّب  

yalanlanmıştırٌلسر  peygamberler deِلكقَب ِمن  senden önceki
 Bütün  الُْأمورyalnızca döndürülecektir  تُرجعAllah'a وِإلَى اللَِّه

işler 
4) Ve eğer seni yalanlıyorlarsa; elbette senden önceki 
peygamberler de yalanlanmıştır. Bütün işler yalnızca 
Allah'a döndürülecektir. 

  حقAllah'ınٌّ  اللَِّهvâdi  وعدKuşkusuz  ِإنinsanlar  النَّاسEy ياَأيها
gerçektirنَّكُمفَلَا تَغُر  sakın sizi aldatmasınُاةيالْح  hayatıانْيالد  

dünyaو  ve نَّكُمغُرلَا ي sizi kandırmasınِباللَِّه  Allah hakkında
ورالْغَر aldatıcı da 

5) Ey insanlar! Kuşkusuz Allah'ın vaadi gerçektir, sakın 
dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı (şeytan) da Allah 
hakkında sizi kandırmasın. 

ِإن Çünküطَانالشَّي  şeytanلَكُم  sizinودع  düşmanınızdırفَاتَِّخذُوه  
siz de onu sayınاودع  düşmanوعدا يِإنَّم  çağırırهبِحز  O kendi 

taraftarlarınıكُونُواِلي  olmayaاِبحَأص ِمن  ehlindenِعيِرالس  ateş 
6) Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman 
sayın. O, kendi taraftarlarını ateş ehlinden olmaya çağırır. 

الَِّذين edenlerواكَفَر  İnkârملَه  onlar içinذَابع  bir azap var
شَِديد çetinالَِّذينو  edipنُواآم  imanِملُواعو  işler yapanlara da

 bir mükâfat َأجرve   وmağfiret  مغِْفرةvardırٌ  لَهمiyi الصاِلحاِت
كَِبير büyük 

7) İnkâr edenler onlar için çetin bir azap var, iman edip iyi 
işler yapanlara da mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır. 
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 ذَا ِملْحهو هابرآِئغٌ شس اتفُر ذْبذَا عاِن هرحِوى الْبتسا يمو
اُجاج وِمن كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحما طَِريا وتستخِرجونَ ِحلْيةً 

 مواِخر ِلتبتغوا ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تلْبسونها وترى الْفُلْك ِفيِه
 يوِلج اللَّيلَ ِفى النهاِر ويوِلج النهار ِفى اللَّيِل (12)تشكُرونَ 

وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجِرى الَجٍل مسمى ذَِلكُم اُهللا 
دت الَِّذينو لْكالْم لَه كُمبر ِلكُونَ ِمنما يوِنِه مد ونَ ِمنع

 ِانْ تدعوهم الَ يسمعوا دعآَء كُم ولَو سِمعوا ما (13)ِقطِْمٍري 
 وا لَكُمابجتِمثْلُ  اس ئُكبنالَ يو ِككُمونَ ِبِشركْفُرِة يمالِْقي مويو

الْفُقَرآُء ِالَى اِهللا واُهللا هو الْغِنى  يآاَيها الناس اَنتم (14)خِبٍري 
 ِميدِديٍد (15)الْحلٍْق جأِْت ِبخيو كُمذِْهبأْ يشا (16) ِانْ يمو 

 والَ تِزر واِزرةٌ ِوزر اُخرى وِانْ (17)ذَِلك علَى اِهللا ِبعِزيٍز 
لْ ِمنمحِلهاَ الَ يثْقَلَةٌ ِالَى ِحمم عدى تبكَانَ ذَا قُر لَوٌء وىش ه

 نملَوةَ ووا الصاَقَامِب ويِبالغ مهبنَ روشخي الَِّذين ِذرنا تمِان
 ِصريِالَى اِهللا الْمفِْسِه وكَّى ِلنزتا يمكَّى فَِانز(18)ت 

و Veام  değildirذَِلك  bu daلَى اللَِّهع  Allah'aِزيٍز ِبع güç bir şey   
17) Ve bu da Allah'a güç bir şey değildir. 

و Veلَا تَِزر  yüklenmezٌةاِزرو  hiçbir günahkârرِوز  günahını 
 yükü ağır  مثْقَلَةçağırsaٌ  تَدعeğer  ِإنVe  وbaşkasının ُأخْرى

gelen kimseِإلَى  içinاِلهِحم  onu taşımakحْل لَا يم yüklenmez 
ِمنْه ondan ءشَي bir şeyلَوو  şayetذَا كَان  olsaىبقُر  akrabası da 
  ربهمkorkanları  الَِّذين يخْشَونSen uyarabilirsin  تُنِْذرancak ِإنَّما

Rablerindenِبِبالغَي  görmedenو  ve واَأقَام kılanlarıَلَاةالص  
namazıو  Ve نم kimكَّىتَز  temizlenirseافَِإنَّم  ancakكَّىتَزي  

temizlenmiş olurِلنَفِْسِه  kendi menfaatineو  Veِإلَى اللَِّه  
Allah'adırِصيرالْم  dönüş 

18) Ve hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Ve 
eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak için (başkasını) 
çağırsa, şayet akrabası da olsa, ondan bir şey yüklenmez. 
Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı 
kılanları uyarabilirsin. Ve kim temizlenirse, ancak kendi 
menfaatine temizlenmiş olur. Ve dönüş Allah'adır. 
(*)İlk cümle sorumlulukla ilgili önemli bir ilkenin ifadesidir. Dinî 
sorumluluğun, kişinin âhirette vereceği hesabın temel ölçütlerinden birini 
ortaya koyan bu ifade aynı zamanda bir hukuk vecizesi niteliğindedir. Batı 
dünyası cezaların şahsîliği ilkesine ancak yakın zamanlarda ulaşabilmiştir; 
buna karşılık, birçok âyette değişik vesilelerle ifade edilen bu esas ilk 
dönemlerden itibaren İslâm âlimlerinin hukuk tefekkürünü etkilemiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veام  olmazتَِويسي  birbirine eşit اِنرحالْب iki denizذَاه  Bu
ذْبع tatlıdırٌاتفُر  susuzluğuٌاِئغس  keserهابشَر  içilmesi 

kolaydırذَاهو  Şu daِملْح  tuzludurاجُأج  acıdırٍّكُل ِمنو  
Hepsinden deتَْأكُلُون  yersinizاملَح  etاطَِري  tazeو  ve 

ونتَخِْرجتَس çıkarırsınızًةِحلْي  süs eşyasıاونَهستَلْب  giyeceğiniz
 denizi yarıp  مواِخرO’nun  ِفيِهgemilerin  الْفُلْكgörürsün وتَرى

gittiğiniتَغُواِلتَب  arayıp daِلِهفَض ِمن  lütfundanلَّكُملَعو  için
ونتَشْكُر şükretmeniz 

12) Ve iki deniz birbirine eşit olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu 
keser, içilmesi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır. Hepsinden 
de taze et (balık) yersiniz ve giyeceğiniz süs eşyası 
çıkarırsınız. O’nun lütfundan arayıp da şükretmeniz için 
gemilerin, denizi yarıp gittiğini görürsün. 

sokar  ويوِلجgündüzün  النَّهاِرiçine  ِفيGeceyi  اللَّيَلsokar جيوِل
ارالنَّه gündüzü deِفي  içineِلاللَّي  geceninخَّرسو  emri altına 

almıştırسالشَّم  güneşو  ve رالْقَم ayıٌّكُل  Her biriِريجي  akıp 
giderٍلِلَأج  belirtilmişىمسم  bir süreye kadarذَِلكُم  İşteاللَّه  

Allah'tırكُمبر  Rabbinizلَه  O'nundurلْكالْم  Mülkونعتَد الَِّذينو  
kendilerine taptıklarınız iseوِنِهد ِمن  O'nu bırakıp daام 

ِلكُونمي sahip değillerdirِقطِْميٍر ِمن  bir çekirdek kabuğuna bile
13) Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine 
sokar; güneş ve ayı emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş 
bir süreye kadar akıp gider. İşte Rabbiniz Allah'tır. Mülk 
O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir 
çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir. 

ِإن Eğerوعتَد  çağırırsanızمه  onlarıواعمسلَا ي  işitmezlerكُماءعد  
sizin çağırmanızıلَوو  Şayetواِمعس  işitseler bileاوا  مابتَجاس 

cevap veremezlerلَكُم  sizeمويو  günü deِةامالِْقي  Kıyamet
ونكْفُري reddederlerِككُمِبِشر  sizin ortak koşmanızıو  Veلَا 
ُئكنَبي sana hiç kimse haber veremezِمثُْل  gibiخَِبيٍر  her şeyden 

haberi olan 
14) Eğer onları (putları) çağırırsanız, sizin çağırmanızı 
işitmezler. Şayet işitseler bile, size cevap veremezler. 
Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Ve 
sana, her şeyden haberi olan (Allah) gibi hiç kimse haber 
veremez. 

  ِإلَى اللَِّهmuhtaç olan  الْفُقَراءsizsiniz  َأنْتُمinsanlar  النَّاسEy ياَأيها
Allah'aو  Veاللَّه Allah’tırوه  ancakَالْغ ِني zenginِميدالْح  

övülmeye lâyık olan 
15) Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Ve zengin, 
övülmeye lâyık olan ancak Allah'dır. 
(*)İnsanı yaratan ve onun ihtiyaçlannı en iyi bilen Cenâb-ı Allah bütün 
beşeriyete yönelik bir uyarıda bulunmaktadır: Allah'a muhtaç olan 
insanlardır, Allah ise hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç değildir. Üstelik 
yaratılmışlar üzerindeki üstün nimetlerinden ötürü hamdedilmeye layık 
olan yalnız O'dur. Bu uyandan, ibadetin insanın buna muhtaç olmasından 
dolayı emredildiği, dolayısıyla din duygusunun ve Allah'a ibadet etme 
eğiliminin fıtrî olduğu ve baskı yöntemleriyle yok edilmesinin mümkün 
olmadığı anlaşılmaktadır. 

ِإن Şayetشَْأي  dilerseكُمذِْهبي  sizi yok ederو  ve ْأِتي yerinize 
getirirِبخَلٍْق  bir halkِديٍدج  yeni 

16) Şayet dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk 
getirir. 
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و Ve ِإن eğerوكَذِّبي  yalanlıyorlarsa ك seniفَقَد  gerçektenكَذَّب  
yalanlamışlardıِلِهمقَب ِمن الَِّذين  onlardan öncekiler deمتْهاءج  

onlara getirmişlerdiملُهسر  Peygamberleriنَاِتيِبالْب  açık âyetler 
 aydınlatıcı  الْمِنيِرkitap ِبالِْكتَاِب ve  وsahifeler وِبالزبِر

25) Ve eğer seni yalanlıyorlarsa, gerçekten onlardan 
öncekiler de yalanlamışlardı. Peygamberleri onlara açık 
âyetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. 

ثُم Sonraَُأخَذْت  ben yakaladımواكَفَر الَِّذين  inkâr edenleriَففَكَي  
nasılكَان  olduنَِكيِر  Cezam 

26) Sonra ben, inkâr edenleri yakaladım. Cezam nasıl oldu! 
 ِمنindirdi   َأنْزَلAllah  اللَّهKuşkusuz  َأنgörmedin mi َألَم تَرى
  ثَمراٍتOnunla  ِبِهçıkardık  فََأخْرجنَاsu  ماءgökten السماِء

meyvelerخْتَِلفًام  çeşit çeşitاانُهَألْو  renkleriو  Veاِلالِْجب ِمن  
dağlardanددج  geçenِبيض  beyazرمحو  kırmızıٌخْتَِلفم  degişik 

 simsiyah  سودyollar غَراِبيبve   وrenklerde َألْوانُها
27) Kuşkusuz görmedin mi Allah gökten su indirdi. Onunla 
renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Ve dağlardan geçen 
beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar 
(yaptık). 

و Ve النَّاِس ِمن insanlardanو  ve ابوالد davarlardan daاِمالَْأنْعو  
hayvanlardanٌخْتَِلفم  yine böyle türlüانُهَألْو  renkte olanlar 

كَذَِلك İşte böyleاِإنَّم  ancakخْشَىي  korkar اللَّه Allah'tanاِدِهِعب ِمن  
Kulları içindenاءلَمالْع  âlimlerِإن  Şüphesizاللَّه  Allahِزيزع  
daima üstündürغَفُور  çok bağışlayandır 

28) Ve insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine 
böyle türlü renkte olanlar var. İşte böyle kulları içinden 
ancak âlimler, Allah'tan korkar. Şüphesiz Allah, daima 
üstündür, çok bağışlayandır. 
(*)"Allah'tan ancak alimler korkar" diyor. İmansızlar zannedersinizki 
korkmazlar. Hatta derlerki; "Allah varsa beni dövsün, bana vursun." Şunu 
unutmamak gerekirki aslandan ceylanlar korkar, sinekler hiç korkmazlar, 
hatta sinek, aslanın sırtına gözüne v.s. konar. Ceylan korkar, çünkü 
ceylanlar aslanın ne olduğunu, nasıl güçlü olduğunu bilmektedir. 
Kafirlerin korkmaması ise, sinek tabiatlı oluşlarındandır. Alim derken 
burada sadece hoca dediğimiz insanlar kastedilmiyor. Tüm mü'minler 
kastediliyor, çünkü herkes bildiğinin alimidir, hocasıdır. Allah (c.c.) 
"Rahman" ve "Kahhar'dır". Allah'tan korkuyoruz derken; hani çocuk 
annenin tokadından korkar da yinede Annenin kucağına gelir ya, işte o 
korkmayı kastediyoruz. Sevdiğimizin sevgisini yitirme korkusu gibi bir 
korku 

ِإن Kuşkusuzتْلُوني الَِّذين  okuyanlarِكتَاب  kitabınıاللَِّه  Allah'ın 
  ِمماsarfedenler َأنْفَقُوا ve  وnamazı  الصلَاةkılanlarَ وَأقَاموا

kendilerineمقْنَاهزر  verdiğimiz rızıktanاِسر  gizliو  ve ًةلَاِنيع 
açıkونجري  umabilirlerًةارِتج  bir kazançورتَب لَن  zarara 

uğramayacak 
29) Kuşkusuz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar 
ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarfedenler, 
zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. 

مهفِّيوِلي Çünkü tam öderمهورُأج  onların mükâfatlarınıو  ve 
مهِزيدي fazlasını da verirِلِهفَض ِمن  lütfundan onlaraِإنَّه  

Şüphesiz Oغَفُور  çok bağışlayanشَكُور  şükrün karşılığını 
bol bol verendir 

30) Çünkü onların mükâfatlarını tam öder ve lütfundan 
onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, 
şükrün karşılığını bol bol verendir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِصريالْبى ومِوى اْالَعتسا يم(19)و ورالَ النو اتالَ الظُّلُمو 
(20) وررالَ الْحالَ الظِّلُّ والَ (21) وآُء ويِوى اْالَحتسا يمو 

 اَهللا يسِمع من يشآُء ومآ اَنت ِبمسِمٍع من ِفى اْالَموات ِانَّ
 ِانآ اَرسلْناك ِبالْحق (23) ِانْ اَنت ِاالَّ نِذير (22)الْقُبوِر 

 ِذيرا نالَ ِفيهٍة ِاالَّ خاُم ِانْ ِمنا وِذيرنا وِشريِانْ (24)بو 
ين ِمن قَبِلِهم جآَء تهم رسلُهم ِبالْبيناِت يكَذِّبوك فَقَد كَذَّب الَِّذ

 ثُم اَخذْت الَِّذين كَفَروا (25)وِبالزبِر وِبالِْكتاِب الْمِنِري 
 اَلَم تر اَنَّ اَهللا اَنزلَ ِمن السمآِء مآًء (26)فَكَيف كَانَ نِكِري 

خاٍت مرا ِبِه ثَمنجرفَاَخ ِبيض دداِل جالِْجب ِمنا وهانِلفًا اَلْوت
 ودس اِبيبغَرا وهاناَلْو ِلفتخم رمحاِس (27)والن ِمنو 

 ى اَهللا ِمنشخا يمِان كَذَِلك هاناَلْو ِلفتخاِم معاْالَنو ابوالدو
ِزيزا ِانَّ اَهللا عؤلَماِدِه الْعِعب لُونَ (28) غَفُورتي ِانَّ الَِّذين 

ِكتاب اِهللا واَقَاموا الصلَوةَ واَنفَقُوا ِمما رزقْناهم ِسرا وعالَِنيةً 
 وربت ةً لَنارونَ ِتججر(29)ي ِمن مهِزيديو مهوراُج مهفِّيوِلي 
 كُورش غَفُور هِلِه ِان(30)فَض 

و Ve تَِويسا يم bir olmazىمالَْأع  körleِصيرالْبو  gören 
19) Ve körle, gören bir olmaz. 

و Ve  لَاbir olmazُاتالظُّلُم  karanlıklaلَا النُّورو  aydınlık da 
20) Ve karanlıkla aydınlık da bir olmaz. 

و Ve لَا bir olmazُّالظِّل  gölgeو  ile لَا اوررلْح sıcak da 
21) Ve gölge ile sıcak da bir olmaz. 

و Veتَِويسا يم  bir olmazاءيالَْأح  dirilerleُاتولَا الَْأمو  ölüler de
ِإن Şüphesizاللَّه  Allahِمعسي  işittirirنم  kimseyeشَاءي  dilediği
و Veَا َأنْتم  senِمٍعسِبم  işittiremezsinنم  kimselereوِرِفي الْقُب  

kabirlerdeki 
22) Ve dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah, dilediği 
kimseye işittirir. Ve sen kabirlerdeki kimselere 
işittiremezsin. 

ِإن Ancakََأنْت  senِإلَّا  sadeceنَِذير  bir uyarıcısın 
23) Ancak sen sadece bir uyarıcısın. 

  بِشيراhak ile  ِبالْحقseni gönderdikِّ  َأرسلْنَاكBiz ancak ِإنَّا
müjdeleyiciو  ve انَِذير uyarıcı olarakو  Ve ِإن ancakٍةُأم ِمن  

her millet içinِإلَّا  mutlakaخلَا  bulunmuşturاِفيه  onlaraنَِذير  
bir uyarıcı 

24) Biz ancak seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile 
gönderdik. Ve ancak her millet için mutlaka onlara bir 
uyarıcı bulunmuştur. 
(*)Bu âyetlerde kendisine, ilâhi mesajı bütün insanlığa ulaştırma gibi ağır 
bir görev yüklenmiş olan ve yakın çevresindeki birçok insanın şirk 
batağından çıkmamak için direndiklerini gördüğü için ruhen daralmış 
bulunan Resûl-i Ekrem teselli edilmekte, onun, insanları uyarmakla 
görevli olduğu ve herkesi imana getirmek gibi bir vazifesinin bulunmadığı 
bildirilmekte, önceki peygamberlerin durumları hatırlatılarak maneviyatını 
yüksek tutması istenmektedir. 
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يا بقًا ِلمدصم قالْح واِب هالِْكت ِمن كآ ِالَينيحالَِّذى اَوِه ويدي ن
 ِصريب ِبرياِدِه لَخ(31)ِانَّ اَهللا ِبِعب الَِّذين ابا الِْكتثْنراَو ثُم 

 مهِمنو ِصدقْتم مهِمنفِْسِه وِلن ظَاِلم مها فَِمناِدنِعب ا ِمننطَفَياص
 (32)ِبري ساِبق ِبالْخيراِت ِبِاذِْن اِهللا ذَِلك هو الْفَضلُ الْكَ

جنات عدٍن يدخلُونهاَ يحلَّونَ ِفيها ِمن اَساِور ِمن ذَهٍب ولُؤلُؤا 
 ِريرا حِفيه مهاسِلبا (33)ونع بِللَِّه الَِّذى اَذْه دمقَالُوا الْحو 

 كُورش فُورناَ لَغبنَ ِانَّ رز(34)الْحا دلَّنِة  اَلَِّذى اَحقَامالْم ار
 وبا لُغا ِفيهنسمالَ يو بصا نا ِفيهنسمِلِه الَ يفَض (35)ِمن 

والَِّذين كَفَروا لَهم نار جهنم الَ يقْضى علَيِهم فَيموتوا والَ 
م  وه(36)يخفَّف عنهم ِمن عذَاِبها كَذَِلك نجِزى كُلَّ كَفُوٍر 

يصطَِرخونَ ِفيها ربنا اَخِرجنا نعملْ صاِلحا غَير الَِّذى كُنا 
 ِذيرالن آَء كُمجو ذَكَّرت نِفيِه م ذَكَّرتا يم كُمرمعن لَملُ اَومعن

 ِانَّ اَهللا عاِلم غَيِب (37)فَذُوقُوا فَما ِللظَّاِلِمني ِمن نِصٍري 
 (38)لسمواِت واْالَرِض ِانه عِليم ِبذَاِت الصدوِر ا
و Ve مه onlarطَِرخُونصي  feryad ederlerاِفيه  onlarنَابر  

Rabbimizنَاَأخِْرج  Bizi çıkarْلمنَع  işler ااِلحص iyiرغَي  yerine 
 ?vermedik mi  َأولَمyaptığımızın diye  نَعمُلyapalım الَِّذي كُنَّا

رمنُع bir ömürكُم  Sizeتَذَكَّرا يم  düşünebileceğiِفيِه  kadarنم  
kimseninتَذَكَّر  düşünecekكُماءجو  Size gelmedi mi?النَِّذير  

uyarıcı daفَذُوقُوا  Şimdi tadınافَم  yokturِللظَّاِلِمين  Zalimlerin 
 yardımcısı ِمن نَِصيٍر

37) Ve onlar orada: Rabbimiz! Bizi çıkar, (önce) 
yaptığımızın yerine iyi işler yapalım! diye feryad ederler. 
Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür 
vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Şimdi tadın! 
Zalimlerin yardımcısı yoktur. 
(*)Âhiret sahnelerine yer veren bu ve benzeri âyetlerde, dünyada iken 
yapılan uyanları hafife alan inkarcıların kötü akıbetle karşılaştıklarında 
kendilerine yeni bir fırsat verilmesi için çırpınmaları tasvir edilir ve bu 
feryatların hiç bir yarar sağlamayacağı vurgulanır. 

ِإن Kuşkusuzاللَّه  Allahاِلمع  bilirِبغَي  gaybınıاِتاومالس  
göklerinو  ve ِضالَْأر yerinِإنَّه  Elbette Oِليمع  hakkıyla 
bilendirِبذَاِت  ne varsaوِردالص  kalplerin içinde 

38) Kuşkusuz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Elbette 
O, kalplerin içinde ne varsa hakkıyla bilendir. 
(*)Bundan sonra devam eden ayetlerde Allah(cc), cennetin özelliklerini 
veriyor. "O cennette yorulmak yok, bıkmak da yok". Engüzel yerler 
bizlere verilse bıkarız, bıkmak vardır bu inkar edilemez. Ama Cennette 
bıkmak, usanmak yoktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veنَايحالَِّذي َأو  vahyettiğimizكِإلَي  sanaالِْكتَاِب ِمن  kitapوه  
gelenُّقالْح  gerçektirقًادصم  doğrulayıcı olarakنيا بِلم  

öncekiniِهيدي  kendindenِإن  Kuşkusuzاللَّه  Allahاِدِهِبِعب  
kullarınınلَخَِبير  haberdardırِصيرب  görendir 

31) Ve sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekini 
doğrulayıcı olarak gelen gerçek (bir kitap)tır. Kuşkusuz 
Allah, kullarının (yaptıklarından) haberdardır, (onları) 
görendir. 

ثُم Sonraثْنَارَأو  varis ettikالِْكتَاب  Kitab'ıنَاطَفَياص الَِّذين  
arasından seçtiklerimizeاِدنَاِعب ِمن  kullarımızمفَِمنْه  Onlardan

ظَاِلم zulmederِلنَفِْسِه  kimi kendisineمِمنْهو  kimiقْتَِصدم  
ortadadırمِمنْهو  kimi de ٌاِبقس öne geçmek için yarışır
budur  هوİşte  ذَِلكAllah'ın  اللَِّهizniyle  ِبِإذِْنhayırlarda ِبالْخَيراِت
 büyük  الْكَِبيرfazilet الْفَضُل

32) Sonra Kitab'ı, kullarımız arasından seçtiklerimize varis 
ettik. Onlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, 
kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. 
İşte büyük fazilet budur. 

  يحلَّونİçine girecekleri  يدخُلُونَهاAdn  عدٍنcennetleridir جنَّاتُ
süslenirlerاِفيه  Oradaاِورَأس ِمن  bileziklerٍبذَه ِمن  altınو  ve 

  حِريرOrada  ِفيهاgiyecekleri elbiseleri de  وِلباسهمincilerle لًُؤالُْؤ
ipektir 

33) İçine girecekleri Adn cennetleridir. Orada altın 
bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri 
elbiseleri de ipektir. 

و Veقَالُوا  derlerدمالْح  hamdolsunِللَِّه  Allah'aبالَِّذي َأذْه  
giderenنَّاع  Bizdenنزالْح  tasayıِإن  Doğrusuنَابر  Rabbimiz
لَغَفُور çok bağışlayanشَكُور  çok nimet verendir 

34) Ve derler: Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. 
Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. 

asıl oturulacak  الْمقَامِةyurda  دارbizi yerleştirdi  َأحلَّنَاO ki الَِّذي
orada  ِفيهاArtık bize dokunacak  لَا يمسنَاlütfuyla ِمن فَضِلِه

بنَص ne bir yorgunlukنَاسملَا يو  ne de bize gelecektirاِفيه  
oradaلُغُوب  bir usanç 

35) O, ki lütfuyla bizi asıl oturulacak yurda (cennete) 
yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne 
de orada bize bir usanç gelecektir. 

و Ve الَِّذين edenlere deواكَفَر  inkârملَه  vardırنَار  ateşiنَّمهج  
cehennemىقْضلَا ي  öldürülmezler kiِهملَيع  Oradaوتُوامفَي  

ölsünlerُخَفَّفلَا يو  biraz olsun hafifletilmezمنْهع  onlaraِمن 
  كُلbiz cezalandırırızَّ  نَجِزيİşte böyle  كَذَِلكazabı da عذَاِبها

herكَفُوٍر  inkar edenleri 
36) Ve inkâr edenlere de cehennem ateşi vardır. Orada 
öldürülmezler ki ölsünler, azabı da onlara biraz olsun 
hafifletilmez. İşte biz, inkar edenleri böyle cezalandırırız. 
(*)Yukarıda geçen âyetler, kendisinden önceki semavî kitapları tasdik 
eden Kur'ân'ın hak olduğu belirtildi. Arkasından bu hak kitaba üç sınıf 
insanın vâris kılındığına dikkatler çekildi ve mü'minlerle kâfirlerin âhiret 
günündeki karşılaşacakları durum kısaca tasvîr edilerek uyarıcı ve 
müjdeleyici bilgiler veriliyor. 
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ِإن Şüphesizاللَّه  Allahِسكمي  tutuyorاِتاومالس  gökleriو  ve 
ضالَْأر yeriولَاتَز َأن  nizamları bozulmasın diyeلَِئنو  

Andolsun kiالَتَاز  onların nizamı eğer bir bozulursaِإن  
kimseا َأمكَهسم onları tutamazٍدَأح ِمن  hiçbirِدِهعب ِمن  

kendisinden başkaِإنَّه  Şüphesiz Oاِليمح كَان  halîmdirاغَفُور  
çok bağışlayıcıdır 

41) Şüphesiz Allah gökleri ve yeri, nizamları bozulmasın 
diye tutuyor. Andolsun ki onların nizamı eğer bir bozulursa, 
kendisinden başka hiçbir  kimse onları tutamaz. Şüphesiz 
O, halîmdir, çok bağışlayıcıdır. 

و Ve وامَأقْس yemin etmişlerdiِباللَِّه  Allah'aدهج  اِنِهممَأيbütün 
güçleriyle مهاءج لَِئن kendilerine gelirseنَِذير  bir uyarıcıُكُونلَي ن 

olacaklarına dairىدَأه  daha çok doğru yoldaىدِإح ِمن  
herhangi birِمالُْأم  millettenافَلَم  Fakatمهاءج  onlara gelince 

نَِذير uyarıcıادا زم  bir şeyi arttırmadıمه  bu onlarınِإلَّا  başka 
 haktan uzaklaşmalarından نُفُورا

42) Ve kendilerine bir uyarıcı gelirse, herhangi bir milletten 
daha çok doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle 
Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı gelince, bu, 
onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şeyi arttırmadı. 

 مكْرve   وYeryüzünde  ِفي الَْأرِضbüyüklük taslıyor اسِتكْبارا
tuzaklar kuruyorlardıِئيالس  kötüو  Veُِحيقلَا ي  kuşatmaz 

كْرالْم düzenُئيالس  hileliِإلَّا  başkasınıِلِهِبَأه  kendi sahibinden 
 kanunundan  سنَّةbaşkasınıَ  ِإلَّا?bekliyorlar  ينْظُرونmı فَهْل

ِلينالَْأو Öncekilerinتَِجد فَلَن  bulamazsınنَِّةِلس  kanunundaاللَِّه  
Allah'ınِديلًاتَب  asla bir değişmeتَِجد لَنو  kesinlikle bulamazsın 

 bir sapma da  تَحِويلًاAllah'ın  اللَِّهkanununda ِلسنَِّة
43) Yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü tuzaklar 
kuruyorlardı. Ve hileli düzen, kendi sahibinden başkasını 
kuşatmaz. Öncekilerin kanunundan başkasını mı 
bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişme 
bulamazsın, Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma da 
bulamazsın. 

لَمَأو mi?واِسيري  Bunlar gezip deِضِفي الَْأر  yeryüzündeوانْظُرفَي  
görmedilerَفكَي  nasılكَان  olduğunuُةاِقبع  sonunun ِمن الَِّذين 

ِلِهمقَب kendilerinden öncekilerinو  Veكَانُوا  idilerَأشَد  daha 
güçlüمِمنْه  onlarًةقُو  kuvvet bakımındanو  Veام  neَك ان 
vardırاللَّه  Allah'ıهِجزعِلي  âciz bırakacakٍءشَي ِمن  bir güç ِفي 

 Kuşkusuz O  ِإنَّهyerde  ِفي الَْأرِضne de  ولَاgöklerde السماواِت
 güçlüdür  قَِديراbilendir كَان عِليما

44) Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin 
sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Ve onlar, kuvvet 
bakımından daha güçlü idiler. Ve ne göklerde ne de yerde 
Allah'ı âciz bırakacak bir güç vardır. Kuşkusuz O, bilendir, 
güçlüdür. 
(*)Geçen âyetler, hakkı inkâr edenlerin kendi aleyhlerine bir durum 
meydana getirdikleri konu ediliyor. Sonra da Allah'ı bırakıp bazı cisimleri 
ilâhlaştıranlar uyarılarak akıllarına ışık tutuluyor. Sonra da Mekkeli 
müşriklerin hep peygamber beklemekte olduklarına değinilerek, Hz. 
Muhammed (a.s.) gönderilince; onların, gururlarına yediremeyip inkâr ve 
azgınlığa sapmalarına dikkatler çekiliyor. Kendilerinden önceki inkarcı 
azgınların kalıntılarını gezip görmeleri tavsiye edilerek tarihin tekerrür 
edeceğine işarette bulunuluyor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من كَفَر فَعلَيِه كُفْره هو الَِّذى جعلَكُم خالَِئف ِفى اْالَرِض فَ
 ِزيدالَ يا وقْتِاالَّ م ِهمبر دِعن مهكُفْر الْكَاِفِرين ِزيدالَ يو

 قُلْ اَراَيتم شركَآَء كُم (39)الْكَاِفِرين كُفْرهم ِاالَّ خسارا 
ا ِمن اْالَرِض اَم الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن اِهللا اَروِنى ماذَا خلَقُو

لَهم ِشرك ِفى السمواِت اَم اَتيناهم ِكتابا فَهم علَى بينٍة ِمنه بلْ 
 ِانَّ اَهللا (40)ِانْ يِعد الظَّاِلمونَ بعضهم بعضا ِاالَّ غُرورا 
تا ِانْ اَمسكَهما يمِسك السمواِت واْالَرض اَنْ تزوالَ ولَِئن زالَ

 واَقْسموا ِباِهللا (41)ِمن اَحٍد ِمن بعِدِه ِانه كَانَ حِليما غَفُورا 
جهد اَيماِنِهم لَِئن جآَء هم نِذير لَيكُونن اَهدى ِمن ِاحدى 

 ِاسِتكْبارا (42)  فَلَما جآَء هم نِذير ما زادهم ِاالَّ نفُورا اْالُمِم
ِفى اْالَرِض ومكْر السيِئ والَ يِحيق الْمكْر السيئُ ِاالَّ ِباَهِلِه 
 لَنِديالً وبِة اِهللا تنِلس ِجدت فَلَن ِلنيةَ اْالَونونَ ِاالَّ سظُرنلْ يفَه

ريوا ِفى اْالَرِض فَينظُروا  اَولَم يِس(43)تِجد ِلسنِة اِهللا تحِويالً 
كَيف كَانَ عاِقبةُ الَِّذين ِمن قَبِلِهم وكَانوا اَشد ِمنهم قُوةً وما 
 هِض ِانالَ ِفى اْالَراِت وومٍء ِفى السىش ِمن هِجزعكَانَ اُهللا ِلي

 (44)كَانَ عِليما قَِديرا 
وه O'durالَِّذي ج لَكُمع Sizi yapanَخَلَاِئف  halifelerِضِفي الَْأر  

yeryüzündeنفَم  kimكَفَر  inkâr ederseِهلَيفَع  Onun zararınadır
هكُفْر inkârıِزيدلَا يو  kendileri için arttırırالْكَاِفِرين  küfrüمهكُفْر  

Kâfirlerinِعنْد  katındaِهمبر  Rableriَّا ِإل ancakقْتًام  gazabıلَاو 
ِزيدي bir şey getirmezالْكَاِفِرين  küfrüمهكُفْر  Kâfirlerin 

kendilerineِإلَّا  başkaاارخَس  ziyandan 
39) Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Onun için kim 
inkâr ederse, inkârı kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü, 
Rableri katında kendileri için ancak gazabı arttırır. 
Kâfirlerin küfrü, kendilerine ziyandan başka bir şey 
getirmez. 

 الَِّذينortaklarınızı  شُركَاءكُمgördünüz mü?  َأرَأيتُمDe ki قُْل
ونعتَد taptığınızوِند ِمن  bırakıp daاللَِّه  Allah'ıوِني َأر 

Gösterin banaاذَام  hangi şeyiخَلَقُوا  Onlar yarattılarِمن 
 bir ortaklıkları  ِشركonların mi  لَهمYoksa  َأمyerdeki الَْأرِض

varاِتاومِفي الس  göklerdeَأم  Yahutنَاآتَي  verdik deمه  biz 
onlaraاِكتَاب  bir kitap mıمفَه  onlarلَىع  dayanıyorlar?نٍَةيب  bir 
delileِمنْه  ondanْلب  Hayırِإن  bir şeyِعدي  vaad etmiyorlar

ونالظَّاِلم zalimlerمهضعب  birlerineاضعب  biriِإلَّا  başkaاورغُر  
aldatmadan 

40) De ki: Allah'ı bırakıp da taptığınız, ortaklarınızı 
gördünüz mü? Gösterin bana. Onlar yerdeki hangi şeyi 
yarattılar! Yoksa onların göklerde mi bir ortaklıkları var. 
Yahut biz onlara, bir kitap mı verdik de onlar, ondan bir 
delile dayanıyorlar? Hayır! zalimler birbirlerine, aldatmadan 
başka bir şey vaad etmiyorlar. 
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وا مبا كَسِبم اساِخذُ اُهللا النؤي لَوٍة وابد ا ِمنِرهلَى ظَهع كرا ت
ولَِكن يؤخرهم ِالَى اَجٍل مسمى فَِاذَا جآَء اَجلُهم فَِانَّ اَهللا كَانَ 

 (45)ِبِعباِدِه بِصريا 
 )36(سورة يس 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 (3) الْمرسِلني  ِانك لَِمن(2) والْقُراَِن الْحِكيِم (1)يس 

 ِلتنِذر (5) تنِزيلَ الْعِزيِز الرِحيِم (4)علَى ِصراٍط مستِقيٍم 
 مهآؤاَب ِذرآ اُنا ممغَاِفلُونَ  قَو ملَى (6)فَهلُ عالْقَو قح لَقَد 

ونَ  اَكْثَِرِهمِمنؤالَ ي ماِقِه(7) فَهنا ِفى اَعلْنعا جاَغْالَالً  ِان م
 وجعلْنا ِمن بيِن اَيِديِهم (8)فَِهى ِالَى اْالَذْقَاِن فَهم مقْمحونَ 

 (9)سدا وِمن خلِْفِهم سدا فَاَغْشيناهم فَهم الَ يبِصرونَ 
 ِانما (10)وسوآٌء علَيِهم َء اَنذَرتهم اَم لَم تنِذرهم الَ يؤِمنونَ 

تنِذر مِن اتبع الذِّكْر وخِشى الرحمن ِبالْغيِب فَبشره ِبمغِفرٍة 
 ِانا نحن نحِىي الْموتى ونكْتب ماَ قَدموا (11)واَجٍر كَِرٍمي 

  (12)واَثَارهم وكُلَّ شىٍء اَحصيناه ِفى ِاماٍم مِبٍني 

و Ve لْنَاعج çektik deِديِهمِن َأييب ِمن  önlerindenادس  bir setو  ve 
خَلِْفِهم ِمن arkalarındanادس  bir setمنَاهفََأغْشَي  onları kapattıkمفَه  

artık onlarونِصربلَا ي  göremezler 
9) Ve önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de 
onları kapattık, artık onlar göremezler. 

و Ve اءوس birdirِهملَيع  onlar için متَهَأَأنذَر onları uyarsan da َأم 
مهتُنِذر لَم onları uyarmasan daْؤِمنُونلَا ي  inanmazlar 

10) Ve onları uyarsan da onları uyarmasan da onlar için 
birdir, inanmazlar. 

  الذِّكْرuyan  اتَّبعkimseyi  منuyarabilirsin  تُنِذرSen ancak ِإنَّما
zikreو  ve خَِشي korkanانمحالر  Rahmân'danِبِبالْغَي  

görmedenهشِّرفَب  İşte böylesini müjdeleٍةغِْفرِبم  bir mağfiretو  
ve ٍرَأج bir mükâfatlaكَِريٍم  güzel 

11) Sen ancak zikre uyan ve görmeden Rahmân'dan korkan 
kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini, bir mağfiret ve güzel 
bir mükâfatla müjdele. 

  ونَكْتُبölüleri  الْموتَىdiriltiriz  نُحِيbiz  نَحنŞüphesiz ancak ِإنَّا
yazarızواما قَدم  yaptıkları her işiآثَارو  her iziمه  Onlarınو  

Veَّكُل  herٍءشَي  şeyiنَاهيصأح  biz saymışızdırاٍمِفي ِإم  bir 
kitaptaِبيٍنم  apaçık 

12) Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları 
her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Ve biz, her şeyi apaçık 
bir kitapta saymışızdır. 
Selimeoğulları Resulullah (a.s.)'e evlerinin mescide uzaklığından şikayet 
ettiler. Bunu üzerine Cenab-ı Hak "Biz onların dünyada yaptıklarını ve 
arkada bıraktıkları eserlerini kaydederiz." ayetini indirdi. Peygamberimiz 
(a.s.) de: "Yerlerinizden ayrılmayın. Adımlarınız yazılmaktadır." 
buyurdu.437 

 
 
  

 
 
 
 

وVeلَو  eğerَُؤاِخذي  cezalandırsaydıاللَّه  Allahالنَّاس  insanları
  علَى ظَهِرهاbırakmazdı  ما تَركyaptıkları  كَسبواyüzünden ِبما

yeryüzündeٍةابد ِمن  hiçbir canlı yaratıkلَِكنو  Fakatَؤخِّري  
erteliyorمه  O onlarıِإلَى  kadar ٍلَأج bir süreyeىمسم  

belirtilmişفَِإذَا  zamanاءج  geldiğiملُهَأج  Vakitleriفَِإن  
Kuşkusuzاللَّه  Allahاِدِهِبِعب كَان  kullarınıاِصيرب  görmektedir 

45) Ve eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları (hemen) 
cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık 
bırakmazdı. Fakat O, onları belirtilmiş bir süreye kadar 
erteliyor. Vakitleri geldiği zaman. Kuşkusuz Allah, kullarını 
görmektedir. 
Fâtır Sûresi'ne, Allah'a hamd ile başlandı ve O'nun kullarının her 
halinden, günah ve kusurlarından haberdar olduğu belirtilerek sûre 
noktalandı. 
 
 
 

36  YASİN SURESİ  
Kur'ân-ı Kerîm'in 36. suresi. 83 âyet, 727 kelime ve 3000 harftir. 
Fasılası nun ve mim harfleridir. Mekkî surelerden olup Cin 
sûresinden sonra nazil olmuştur. On iki ve kırk beşinci 
âyetlerinin Medine'de nazil olduğuna dair rivâyetler vardır. (Yâsin 
sûresi, ilk âyetinde bulunan yâ ve sin harflerinden dolayı bu ismi 
almıştır. Bununla berâber "Azime", "Muimme", "Müdafi'ai 
kadiye" ve "Kalbu'l-Kur'an" isimleri de kullanılmıştır. Kalbu'l-
Kur'an, Kur'an'ın kalbi, Müdafi'ai kadiye, sahibinden (onu 
okuyan ve onunla amel eden kişilerden) her türlü fenalığı 
defeden, Muimme, sahibine dünya ve ahiretin hayatım 
kazandıran, ondan dünya ve ahiretin korkularını gideren ve Azme 
ise, sahibi Allah'ın yanında şerefli olarak zikredilen demektir .497  

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

 Sîn  سYâ ي
1) Yâ, Sîn, 

و Andolsun آِنالْقُر Kur'an’aِكيِمالْح  hikmet dolu 
2) Andolsun hikmet dolu Kur'an’a, 

ِإنَّك Sen şüphesizِلينسرالْم لَِمن  peygamberlerdensin 
3) Sen şüphesiz peygamberlerdensin. 

 Doğru  مستَِقيٍمyol  ِصراٍطüzerindesin علَى
4) Doğru yol üzerindesin. 

 çok merhametli  الرِحيِمÜstün olan  الْعِزيِزindirilmiştir تَنِزيَل
5) Üstün, çok merhametli olan (Allah’tan) indirilmiştir. 

ِلتُنِذر uyarman içinامقَو  bir toplumuا ُأنِذرم  uyarılmamış
ماُؤهآب Atalarıمفَه  bu yüzden kendileri deغَاِفلُون  gaflet içinde 

kalmış 
6) Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde 
kalmış bir toplumu uyarman için. 

لَقَد Andolsun kiَّقح  hak etmişlerdirُلالْقَو  cezasınıلَى َأكْثَِرع  
çoğu ِهم onlarınمفَه  Çünkü onlarلَا  etmiyorlarْؤِمنُوني  iman 

7) Andolsun ki onların çoğu cezasını hak etmişlerdir. 
Çünkü onlar (artık) iman etmiyorlar. 

 onların boyunlarına ِفي َأعنَاِقِهمbiz geçirdik  جعلْنَاKuşkusuz ِإنَّا
 çenelerine  الَْأذْقَاِنkadar  ِإلَىO halkalar  فَِهيhalkalar َأغْلَالًا

dayanmaktadırمفَه  Bu yüzdenونحقْمم  kafaları yukarı 
kalkıktır 

8) Kuşkusuz biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O 
halkalar çenelerine kadar dayanmaktadır. Bu yüzden 
kafaları yukarı kalkıktır. 
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 siz  ِبكُمbize uğursuz geldiniz  تَطَيرنَاDoğrusu  ِإنَّاdediler قَالُوا
لَِئن Eğerواتَنتَه لَم  bu işten vazgeçmezsenizنَّكُممجلَنَر  andolsun 

sizi taşlarızو  Ve نَّكُمسملَي size mutlaka dokunurِمنَّا  bizden 
ذَابع bir kötülükَأِليم  fena 

18) Doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten 
vazgeçmezseniz, andolsun sizi taşlarız. Ve bizden size 
mutlaka fena bir kötülük dokunur, dediler. 

 sizinle  معكُمSizin uğursuzluğunuz ِئركُم طَاverdiler قَالُوا
beraberdirَأِئن  Biz ancak ediyoruz?تُمذُكِّر  size nasihatْلب  

Bilakisَأنْتُم  sizمقَو  bir milletsinizِرفُونسم  aşırı giden 
19) (Şöyle cevap) verdiler: Sizin uğursuzluğunuz sizinle 
beraberdir. Biz ancak size nasihat ediyoruz? Bilakis, siz 
aşırı giden bir milletsiniz. 

و Ve اءج geldiىَأقْص ِمن  öbür ucundanِدينَِةالْم  şehrinٌلجر  bir 
adamىعسي  koşarakقَاَل  dediاي  Ey ِمقَو kavmimوااتَِّبع  uyunuz 

ِلينسرالْم bu elçilere 
20) Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. "Ey 
kavmim! dedi, bu elçilere uyunuz!" 

  َأجراSizden istemeyen  لَا يسَألُكُمkimselere  منtâbi olun اتَِّبعوا
herhangi bir ücretو  ve مه onlarونتَدهم  hidayete ermişlerdir 

21) "Sizden herhangi bir ücret istemeyen kimselere tâbi 
olun, ve onlar hidayete ermişlerdir." 

و Veام  neِلي  bana olmuş kiدبلَا َأع  ibadet etmeyecekmişim 
  تُرجعونhepiniz O'na ِإلَيِه Ve  وbeni yaratana الَِّذي فَطَرِني

döndürüleceksiniz 
22) "Ve bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet 
etmeyecekmişim! Ve hepiniz O'na döndürüleceksiniz." 

 eğer  ِإنilah  آِلهةO'ndan başkaً  ِمن دوِنِه?mı edineyim َأَأتَِّخذُ
 لَا bir zarar  ِبضرO çok esirgeyici  الرحمانbana dilerse يِردِني
  شَيًئاonların şefâati  شَفَاعتُهمbana  عنِّيfayda vermez تُغِْن

hiçbirنِقذُوِنيلَا يو  beni kurtaramazlar 
23) "O'ndan başka ilah mı edineyim? O çok esirgeyici, eğer 
bana bir zarar dilerse onların şefâati bana hiçbir fayda 
vermez, beni kurtaramazlar." 

 bir  ضلَاٍلiçinde  لَِفيo zaman  ِإذًاİşte ben olurum ِإنِّي
sapıklığınِبيٍنم  apaçık 

24) "İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içinde olurum." 
  فَاسمعوِنيRabbinize  ِبربكُمinandım  آمنْتŞüphesiz benُ ِإنِّي

beni dinleyin 
25) "Şüphesiz ben, Rabbinize inandım, beni dinleyin." 

 Keşke  يالَيتdediَ  قَاَلCennete“ الْجنَّةgirَ  ادخُْلdenilince ِقيَل
 bilseydi  يعلَمونkavmim قَوِمي

26) “Cennete gir" denilince. "Keşke, dedi, kavmim 
bilseydi." 

ا غَفَرِبم bağışladığınıِلي  beniيبر  Rabbimin و ve لَِنيعج beni 
kıldığınıْكالْم ِمن ِمينر ikrama mazhar olanlardan 

27) "Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar 
olanlardan kıldığını." 
(*)Kur'ân-ı Kerîm hak uğrunda canını vermek suretiyle şehitlik 
mertebesine yükselen gerçek bir mü'minin ne kadar aziz ve şuurlu 
olduğunu bize öğretirken, hak uğrunda öldürülen, kasabanın yerli 
halkından o mü'mini misal vermekte; öldürüldükten sonra da onun, sağ 
kalanlar hakkındaki güzel temennisini naklederek Allah'ın gerçek bir 
mü'mine olan geniş lütuf, inayet ve rahmetini bir defa daha 
hatırlatmaktadır. 
 
 
 
 
 
 

واضِرب لَهم مثَالً اَصحاب الْقَريِة ِاذْ جآَء ها الْمرسلُونَ 
قَالُوآ  ِاذْ اَرسلْنآ ِالَيِهم اثْنيِن فَكَذَّبوهما فَعززنا ِبثَاِلٍث فَ(13)

 قَالُوا مآ اَنتم ِاالَّ بشر ِمثْلُنا ومآ اَنزلَ (14)ِانآ ِالَيكُم مرسلُونَ 
 قَالُوا ربناَ يعلَم (15)الرحمن ِمن شىٍء ِانْ اَنتم ِاالَّ تكِْذبونَ 

 (17)الَغُ الْمِبني  وما علَينآ ِاالَّ الْب(16)ِانآ ِالَيكُم لَمرسلُونَ 
قَالُوآ ِانا تطَيرنا ِبكُم لَِئن لَم تنتهوا لَنرجمنكُم ولَيمسنكُم ِمنا 

 اَِليم ذَاب(18)ع متلْ اَنب متذُكِّر اَِئن كُمعم كُمقَالُوا طَآِئر 
مِدينِة رجلٌ يسعى قَالَ  وجآَء ِمن اَقْصى الْ(19)قَوم مسِرفُونَ 

 ِلنيسروا الْمِبعِم اتاقَو(20)ي مها وراَج ئَلُكُمسالَ ي نوا مِبعِات 
 وما ِلى آل اَعبد الَِّذى فَطَرِنى وِالَيِه ترجعونَ (21)مهتدونَ 

الرحمن ِبضر الَ تغِن  َء اَتِخذُ ِمن دوِنِه اَِلهةً ِانْ يِردِن (22)
 ِانى ِاذًا لَِفى ضالٍَل (23)عنى شفَاعتهم شيئًا والَ ينِقذُوِن 

 ِقيلَ ادخِل (25) ِانى اَمنت ِبربكُم فَاسمعوِن (24)مِبٍني 
ى  ِبما غَفَر ِلى رب(26)الْجنةَ قَالَ يالَيت قَوِمى يعلَمونَ 

 ِمنيكْرالْم لَِنى ِمنعج(27)و 
و Ve ِرباض getirملَه  onlaraثَلًام  misalابحَأص  halkınıِةيالْقَر  şu 

şehirِْإذ  Haniاهاءج  onlara gelmiştiلُونسرالْم  elçiler 
13) Ve onlara, şu şehir halkını misal getir: Hani onlara 
elçiler gelmişti. 

  فَكَذَّبوiki اثْنَيِن onlara ِإلَيِهمBiz elçi göndermiş  َأرسلْنَاidik ِإذْ
yalanladılarامه  Onlarıنَاززفَع  Bunun destekledikِبثَاِلٍث  

üçüncüفَقَالُوا  dedilerِإنَّا  Kuşkusuz bizكُمِإلَي  sizeلُونسرم  
gönderilmiş elçileriyiz 

14) Biz, onlara iki elçi göndermiş idik. Onları yalanladılar. 
Bunun (üzerine) üçüncü (bir elçi ile) destekledik. Kuşkusuz 
biz size gönderilmiş (İsa’nın) elçileriyiz! dediler. 

birer insansınız  بشَرancak  ِإلَّاSiz de  ما َأنْتُمDediler ki قَالُوا
  ِمن شَيٍءRahmân  الرحمانindirmedi  وما َأنزَلbizim gibi اِمثْلُنَ

herhangi bir şeyِإن  Evetَأنْتُم  sizِإلَّا  ancakونتَكِْذب  yalan 
söylüyorsunuz 

15) Dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. 
Rahmân, herhangi bir şey indirmedi. Evet siz ancak yalan 
söylüyorsunuz. 

biz gerçekten  ِإنَّاbiliyor  يعلَمRabbimiz  ربنَاDediler ki قَالُوا
كُمِإلَي sizeلُونسرلَم  gönderilmiş elçileriz 

16) Dediler ki: Rabbimiz biliyor; biz gerçekten size 
gönderilmiş elçileriz. 

و Ve  امdeğildirلَينَا ع bizim vazifemizِإلَّا  başka bir şeyُلَاغالْب  
size tebliğ etmektenِبينالْم  açık bir şekilde 

17)"Ve bizim vazifemiz, açık bir şekilde size (nasihat) 
tebliğ etmekten başka bir şey değildir."  
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ومآ اَنزلْنا علَى قَوِمِه ِمن بعِدِه ِمن جنٍد ِمن السمآِء وما كُنا 
 ِزِلنينونَ (28)ماِمدخ مةً فَِاذَا هاِحدةً وحيِاالَّ ص تِانْ كَان 
(29)وٍل ِاالَّ كَانسر ِمن أِْتيِهما ياِد ملَى الِْعبةً عرساحوا ِبِه  ي

 اَلَم يروا كَم اَهلَكْنا قَبلَهم ِمن الْقُروِن اَنهم (30)يستهِزؤن 
 وِانْ كُلٌّ لَما جِميع لَدينا محضرونَ (31)ِالَيِهم الَ يرِجعونَ 

(32)ها ِمننجراَخا واهنييةُ اَحتيالْم ضاْالَر مةٌ لَهاَيا  وبا ح
 وجعلْنا ِفيها جناٍت ِمن نِخيٍل واَعناٍب (33)فَِمنه يأْكُلُونَ 

 ِليأْكُلُوا ِمن ثَمِرِه وما عِملَته (34)وفَجرنا ِفيها ِمن الْعيوِن 
 سبحانَ الَِّذى خلَق اْالَزواج (35)اَيِديِهم اَفَالَ يشكُرونَ 

ونَ كُلَّهلَمعا الَ يِممو فُِسِهماَن ِمنو ضاْالَر ِبتنا ت(36)ا ِمم 
 (37)واَيةٌ لَهم اللَّيلُ نسلَخ ِمنه النهار فَِاذَا هم مظِْلمونَ 
 (38)والشمس تجِرى ِلمستقَر لَها ذَِلك تقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم 

رالْقَموِن الْقَِدِمي وجركَالْع ادى عتاِزلَ حنم اهنرالَ (39) قَد 
الشمس ينبِغى لَها اَنْ تدِرك الْقَمر والَ اللَّيلُ ساِبق النهاِر وكُلٌّ 

 (40)ِفى فَلٍَك يسبحونَ 
  نَسلَخGece deُ  اللَّيُلonlar için  لَهمbir ibret alâmetidir وآيةٌ

sıyırıp çekeriz deِمنْه  Ondanارالنَّه  gündüzüمفَِإذَا ه  onlar 
ونظِْلمم karanlıklara gömülürler 

37) Gece de onlar için bir ibret alâmetidir. Ondan gündüzü 
sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. 

و Veسالشَّم  güneşِريتَج  akarتَقَرسِلم  belirlenen yerdeالَه  
kendisi içinذَِلك  İşte buتَقِْدير  takdiridirِزيِزالْع  Azîz olanın 

 Alîm olan الْعِليِم
38) Ve güneş, kendisi için belirlenen yerde akar. İşte bu, 
Azîz, Alîm olanın takdiridir. 

و Veرالْقَم  Ay için deقَد نَاهر tayin ettikنَاِزَلم  birtakım 
menzillerتَّىح  Nihayetادع  geri dönerكَا  gibiوِنجرلْع  hurma 

dalı الْقَِديِم eğri 
39) Ve Ay için de birtakım menziller tayin ettik. Nihayet, 
eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner. 

سلَا الشَّم Ne güneşِغينْبي  yetişipالَه  onaِركتُد َأن  geçebilir 
رالْقَم ayaلَاو  ne deُلاللَّي  geceُاِبقس  geçebilirاِرالنَّه  gündüzüو  
Veٌّكُل  her biriِفي فَلٍَك  bir yörüngedeونحبسي  yüzerler 

40) Ne güneş aya yetişip geçebilir ne de gece gündüzü 
geçebilir. Ve her biri bir yörüngede yüzerler. 
(*)Güneş, yerin ve güneş sisteminin diğer üyelerinin çevresinde dolandı 
klan yıldızın adı olup, güneş sistemi Samanyolu galaksisi içinde yer alan 
yıldız sistemlerinden biridir. Samanyolu da, sayısı milyarlarla ifade edilen 
galaksilerden (gökada) sadece birisidir. Astronomi alanındaki incelemeler 
güneşin hem parlaklık hem büyüklük açısından vasat, sıradan bir yıldız 
olduğunu, fakat yere en yakın yıldız olpıası sebebiyle diğer yıldızlardan 
daha büyük ve parlak göründüğünü ortaya koymuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veلْنَاا َأنزم  biz indirmedikلَىع  üzerlerineِمِهقَو  onun 
milletiniِدِهعب ِمن  ondan sonraنٍدج ِمن  herhangi bir orduِمن 
  indirecek de  منِزِلينdeğildik ما كُنَّا ve  وgökten السماِء

28) Ve biz ondan sonra, onun milletini üzerlerine gökten 
herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. 

Ve  وKorkunç sesten  صيحةbaşka değildiً  ِإلَّاbir şey ِإن كَانَتْ
 sönüverdiler  خَاِمدونo  همzaman  فَِإذَاbirdenbire اِحدةً

29) Korkunç sesten başka bir şey değildi. Ve birdenbire o 
zaman sönüverdiler. 

gelmeyegörsün  ما يْأِتيِهمkullara ى الِْعباِد علNe yazık şuَ ياحسرةً
onunla  ِبِهkalkışırlar  كَانُواille de  ِإلَّاBir peygamber ِمن رسوٍل
 alay etmeye يستَهِزُئون

30) Ne yazık şu kullara. Bir peygamber gelmeyegörsün, ille 
de onunla alay etmeye kalkışırlar. 

ري اَألَمو Görmüyorlar mı kiكَم  niceلَكْنَاَأه  helâk ettikملَهقَب  
onlardan önceوِنالْقُر ِمن  kavimlerمَأنَّه  Gerçekten onlarِهمِإلَي  

bunlaraونِجعرلَا ي  tekrar dönüp de gelmezler 
31) Görmüyorlar mı ki, onlardan önce nice kavimler helâk 
ettik. Gerçekten onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler. 

و Veٌّكُل ِإن  hepsiالَم  Elbetteِميعج  hepsiنَايلَد  karşımızda
ونرضحم hazır bulunacaklar 

32) Ve elbette hepsi karşımızda hazır bulunacaklar. 
و Veٌةآي  mühim bir delildirملَه  onlar içinضالَْأر  toprakُتَةيالْم  

ölüانَاهييَأح  Biz ona hayat verdikو  ve نَاجَأخْر çıkardıkاِمنْه  
ondanابح  tanelerفَِمنْه  İşte onlarْأكُلُوني  bundan yerler 

33) Ve ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona 
hayat verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte onlar bundan 
yerler. 

و Veلْنَاعج  biz yarattıkاِفيه  oradaنَّاٍتج  bahçeleriنَِخيٍل ِمن  nice 
nice hurmaنَاٍبَأعو  üzüm bağlarıو  ve نَارفَج fışkırttıkاِفيه  

oralardaوِنيالْع ِمن  pınarlar 
34) Ve biz, orada nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları 
yarattık ve oralarda pınarlar fışkırttık. 

 ما عِملَتْهve   وOnların meyvelerinden  ِمن ثَمِرِهyesinler ِليْأكُلُوا
bunlardan imal ettiklerindenِديِهمَأي  elleriyleَأفَلَا  Hâla mi?

ونشْكُري şükretmeyecekler 
35) Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal 
ettiklerinden yesinler. Hâla şükretmeyecekler mi? 

انحبس tesbih ederimَالَِّذي خَلَق  yaratanاجوالَْأز  çiftleriاا ِممكُلَّه  
şeylerdenُتُنِْبت  bitirdiklerindenضالَْأر  Yerinَأنفُِسِهم ِمنو  

kendilerindenو  ve اِمم henüz mahiyetiniونلَمعلَا ي  
bilmedikleri 

36) Yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve henüz 
mahiyetini bilmedikleri şeylerden çiftleri yaratanı tesbih 
ederim. 
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و Ve ا تَْأِتيِهمم onlara gelmeyedursunٍةآي ِمن  âyetlerinden ِمن 
 ondan  كَانُوا عنْهاille de  ِإلَّاRablerinin  ربِهمbir âyetآياِت

ِرِضينعم yüz çevirmişlerdir 
46) Ve onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet 
gelmeyedursun, ille de ondan yüz çevirmişlerdir. 

و Veِإذَا  zamanِقيَل  dediler kiملَه  onlaraَأنِفقُوا  sarfedinizاِمم  
verdiklerindenقَكُمزر  size rızık olarakاللَّه  Allah'ın قَاَل الَِّذين 

  منdoyuracağı طِْعم َأنmüminlereُ  ِللَِّذين آمنُواkâfirler كَفَروا
kimseleriلَو  takdirdeشَاءي  dilediğiاللَّه  Allah'ınهمَأطْع  biz mi 

doyuracağız?ِإن  Evetَأنْتُم  sizِإلَّا  gerçektenِفي  içindesiniz 
 apaçık  مِبيٍنbir sapıklık ضلَاٍل

47) Ve onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden 
sarfediniz, denildiği zaman, kâfirler müminlere dediler ki: 
Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi 
doyuracağız? Evet siz gerçekten apaçık bir sapıklık 
içindesiniz. 

و Veقُولُوني  derlerتَىم  ne zaman gerçekleşecektir?ذَاه  bu 
الْودع tehditِإن  eğerكُنتُم  isenizاِدِقينص  doğru söylüyor 

48) Ve eğer doğru söylüyor iseniz, bu tehdit ne zaman 
gerçekleşecektir? derler. 

وننظُرا يم bekliyorlarِإلَّا  ancakًةحيص  korkunç sesiًةاِحدو  bir 
متَْأخُذُه kendilerini ansızın yakalayacakمهو  Onlarونمِخصي  

birbirleriyle çekişip dururken 
49) Onlar, birbirleriyle çekişip dururken ancak kendilerini 
ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. 

ونتَِطيعسفَلَا ي bulunabilirlerًةِصيتَو  ne bir vasiyyetteلَاو  ne de 
 dönebilirler  يرِجعونOnlar ailelerine ى َأهِلِهمِإلَ

50) Onlar ne bir vasiyyette bulunabilirler, ne de ailelerine 
dönebilirler. 

و Ve َنُِفخ nihayet üfürülecekوِرِفي الص  Sûr'aفَِإذَا  Bir de 
bakarsın kiمه  onlarاِثدالَْأج ِمن  kalkıp koşarakَِإل ِهمبى ر 

Rablerineنِسلُوني  giderler 
51) Ve nihayet Sûr'a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar 
kalkıp koşarak Rablerine giderler. 

 ِمنkaldırdı?   بعثَنَاkim  منEyvah eyvah  ياويلَنَاderler قَالُوا
  الرحمانvaad ettiğidir  ما وعدBu  هذَاBizi kabrimizden مرقَِدنَا

Rahmân'ınَقدصو  doğru söylemişlerلُونسرالْم  Peygamberler 
52) Eyvah, eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu, 
Rahmân'ın vaad ettiğidir. Peygamberler doğru söylemişler! 
derler. 

ِإن Olanْكَانَت  ibarettirًةحيِإلَّا ص  sestenًةاِحدو  müthiş birفَِإذَا  
Bunun üzerineمه  onlarınِميعج  hepsiنَايلَد  hemen 

huzurumuzdaونرضحم  hazır bulunurlar 
53) Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların 
hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar. 

موفَالْي O gün لَا تُظْلَم bir haksızlığa uğramazًئا  نَفْسشَي hiçbir 
kimseنوزلَا تُجو kraşılığını alırsınızِإلَّا  ancakا كُنتُمم  Siz orada 
لُونمتَع yaptıklarınızın 

54) O gün hiçbir kimse bir haksızlığa uğramaz. Siz orada 
ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وخلَقْنا (41)ِك الْمشحوِن واَيةٌ لَهم اَنا حملْنا ذُريتهم ِفى الْفُلْ
 وِانْ نشأْ نغِرقْهم فَالَ صِريخ (42)لَهم ِمن ِمثِْلِه ما يركَبونَ 

 ِاالَّ رحمةً ِمنا ومتاعا ِالَى ِحٍني (43)لَهم والَ هم ينقَذُونَ 
(44) ِديكُماَي نيا بقُوا مات مِاذَا ِقيلَ لَهو  لَّكُملَع لْفَكُما خمو

 وما تأِْتيِهم ِمن اَيٍة ِمن اَياِت ربِهم ِاالَّ كَانوا (45)ترحمونَ 
 ِرِضنيعا مهناُهللا قَالَ (46)ع قَكُمزا رِفقُوا ِمماَن مِاذَا ِقيلَ لَهو 
 لَو يشآُء اُهللا اَطْعمه ِانْ ِللَِّذين اَمنوا اَنطِْعم من الَِّذين كَفَروا 

 ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد ِانْ (47)اَنتم ِاالَّ ِفى ضالٍَل مِبٍني 
 اِدِقنيص مت(48)كُن مذُهأْخةً تاِحدةً وحيونَ ِاالَّ صظُرنا يم 

الَ ِالَى اَهِلِهم  فَالَ يستِطيعونَ توِصيةً و(49)وهم يِخصمونَ 
 ونِفخ ِفى الصوِر فَِاذَا هم ِمن اْالَجداِث ِالَى (50)يرِجعونَ 

 قَالُوا ياويلَنا من بعثَنا ِمن مرقَِدنا هذَا ما (51)ربِهم ينِسلُونَ 
يحةً  ِانْ كَانت ِاالَّ ص(52)وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ 

 فَالْيوم الَ تظْلَم (53)واِحدةً فَِاذَا هم جِميع لَدينا محضرونَ 
 (54)نفْس شيئًا والَ تجزونَ ِاالَّ ما كُنتم تعملُونَ 

و Ve ٌةآي bir ibrettirملَه  onlarınلْنَامَأنَّا ح  taşımamız da متَهيذُر 
zürriyetleriniِفي الْفُلِْك  bir gemideوِنشْحالْم  dopdolu 

41) Ve onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız 
da bir ibrettir. 

و Ve خَلَقْنَا yarattıkملَه  onlar içinِمثِْلِه ِمن  bunun gibiام  şeyler 
deونكَبري  binecekleri 

42) Ve onlar için, bunun gibi binecekleri şeyler de yarattık. 
و Veِإن  şayetنَشَْأ  dilesekمنُغِْرقْه  onları suda boğarızفَلَا  Ne

onlar  همne de  ولَاonların  لَهمimdadına koşan olur صِريخَ
نقَذُوني kurtarılırlar 

43) Ve şayet dilesek onları suda boğarız. Ne onların 
imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar. 

 bizim  ِمنَّاbir rahmet  رحمةAncak müstesnadırً ِإلَّا
tarafımızdanو  ve اتَاعم faydalandırmamızِإلَى  kadarِحيٍن  

belli bir zamana 
44) Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir 
zamana kadar faydalandırmamız müstesnadır. 

و Ve ِإذَا zamanِقيَل  denildiğiملَه  onlaraاتَّقُوا  sakının نيا بم 
yapmakta olduğunuzِديكُمَأي  ellerinizleو  ve ا خَلْفَكُمم yapıp 

arkada bıraktığınız işlerdeلَّكُملَع  umulur kiونمحتُر  size 
merhamet olunur 

45) Ve onlara ellerinizle yapmakta olduğunuz ve yapıp 
arkada bıraktığınız işlerde sakının; umulur ki size 
merhamet olunur denildiği zaman (aldırmazlar). 
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 هم (55)ِانَّ اَصحاب الْجنِة الْيوم ِفى شغٍل فَاِكهونَ 
 لَهم ِفيها (56)واَزواجهم ِفى ِظالٍَل علَى اْالَرآِئِك متِكؤنَ 

 سالَم قَوالً ِمن رب رِحيٍم (57)فَاِكهةٌ ولَهم ما يدعونَ 
(58)ازتامونَ  وِرمجا الْمهاَي مو(59)وا الْي كُمِالَي دهاَع اَلَم 

 ِبنيم ودع لَكُم هطَانَ ِانيوا الشدبعاَنْ الَ ت مِنى اَداباَِن (60)يو 
 ِقيمتساطٌ مذَا ِصروِنى هدب(61)اع ِجِبال كُملَّ ِمناَض لَقَدو 

ا اَفَلَمِقلُونَ كَِثريعوا تكُون(62) ت متالَِّتى كُن منهِذِه جه 
 اَلْيوم (64) ِاصلَوها الْيوم ِبما كُنتم تكْفُرونَ (63)توعدونَ 

نخِتم علَى اَفْواِهِهم وتكَلِّمنا اَيِديِهم وتشهد اَرجلُهم ِبما كَانوا 
لَو نشآُء لَطَمسنا علَى اَعيِنِهم فَاستبقُوا  و(65)يكِْسبونَ 

 ولَو نشآُء لَمسخناهم علَى (66)الصراطَ فَاَنى يبِصرونَ 
 ومن نعمره (67)مكَانِتِهم فَما استطَاعوا مِضيا والَ يرِجعونَ 

 وما علَّمناه الشعر وما (68)لُونَ ننكِّسه ِفى الْخلِْق اَفَالَ يعِق
 ِبنياَنٌ مقُرو ِاالَّ ِذكْر وِانْ ه ِغى لَهبنا (69)ييكَانَ ح نم ِذرنِلي 

 لَى الْكَاِفِرينلُ عالْقَو ِحقي(70)و 
و Veلَو  eğerنَشَاء  dilesekمخْنَاهسلَم  onların şekillerini 

değiştirirdik deكَانَِتِهملَى مع  oldukları yerdeواتَطَاعا اسفَم  ne 
güçleri yeterdiاِضيم  ileriye gitmeyeو  veلَا  ne deونِجعري  

geri gelmeye 
67) Ve eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini 
değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ve ne de 
geri gelmeye. 

و Ve نم kimeهرمنُع  uzun ömür verirsekهنُنَكِّس  onun tersine 
çeviririzِفي الْخَلِْق  gelişmesiniَأفَلَا  Hiç mı?ِقلُونعي  

düşünmüyorlar 
68) Ve kime uzun ömür verirsek onun gelişmesini tersine 
çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı? 

و Veنَاهلَّما عم  biz ona öğretmedikرالشِّع  şiirو  Veِغينْبا يم  
yaraşmazdı daلَه  onaِإن  Evetوه  onunِإلَّا  ancakِذكْر  bir 

öğütو  ve آنقُر bir Kur'an'dırِبينم  apaçık 
69) Ve biz ona (Peygamber'e) şiir öğretmedik. Ve ona 
yaraşmazdı da. Evet onun (okuduğu) ancak bir öğüt ve 
apaçık bir Kur'an'dır. 

نِْذرِلي uyarsınنم  olanlarıايح كَان  Diriو  ve َِّحقي hak ettiklerini 
 kâfirler  علَى الْكَاِفِرينbulsunlar diye الْقَوُل

70) Diri olanları uyarsın ve kâfirler hak ettiklerini bulsunlar 
diye. 
(*)Yukarıdaki âyetler, âhiret âleminde mü'minlere hazırlanan nimetler 
konu edildi; inkâr ve tuğyanda ısrar edip dönüş yapmadan ölen kâfirler 
için hazırlanan azaptan bir kaç safha nakledilerek yönlendirici bir anlatım 
tarzı uygulandı. Sonra da Kur'ân'ın yüceliği ve benzersizliği üzerinde 
durularak Hz. Muhammed'in (a.s.) şâir olmadığı, ancak Allah'tan alıp 
öylece tebliğde bulunduğu belirtilerek aydınlatıcı bilgi verildi. 
 
 
 
 
 
 
 

ِإن gerçektenابحَأص  ehliنَِّةالْج  cennetموالْي  O günِفي  içinde
 safa sürerler  فَاِكهونnimetler شُغٍُل

55) O gün cennet ehli, gerçekten nimetler içinde safa 
sürerler. 

مه Onlarو  ve مهاجوَأز eşleriِفي ِظلَاٍل  gölgelerلَىع  altında
 kurulurlar  متَِّكُئونtahtlara الَْأراِئِك

56) Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. 
ملَه onlar içinاِفيه  Oradaٌةفَاِكه  meyve vardırو  Ve ملَه onların
 yerine getirilir  يدعونher arzuları ما

57) Orada onlar için meyve vardır. Ve onların her arzuları 
yerine getirilir. 

لَامس selam vardırلًاقَو  söylediğiبر ِمن  Rabb'inِحيٍمر  
Merhametli 

58) Merhametli Rabb'in söylediği selam vardır. 
و Veواتَازام  ayrılın bir tarafaموالْي  bugünاهَأي  eyونِرمجالْم  

günahkârlar 
59) "Ve ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkârlar." 

دهَأع َألَم demedim mi?كُمِإلَي  Sizeاي  Ey ِنيب oğullarıمآد  Adem
  عدوsizin  لَكُمçünkü o  ِإنَّهşeytana  الشَّيطَانtapmayın َأن لَا تَعبدوا

bir düşmanınızdırِبينم  apaçık 
60) "Ey Adem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o 
sizin apaçık bir düşmanınızdır" demedim mi? 

و Ve وِنيدباع َأن bana kulluk edinizذَاه  budurٌاطِصر  yol
تَِقيمسم doğru 

61) "Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur."  
و Ve لَقَد gerçektenَّلَأض  saptırdıِمنْكُم  sizdenاِجِبل  milletiاكَِثير  

pek çokَأفَلَم  Hâla musunuz?َتَكُونُوا ت ِقلُونع akıl erdiremiyor 
62) Ve gerçekten sizden pek çok milleti saptırdı. Hâla akıl 
erdiremiyor musunuz? 

 vaad  تُوعدونsize  الَِّتي كُنتُمcehennemdir  جهنَّمİşte bu هِذِه
edilen 

63) İşte, bu size vaad edilen cehennemdir. 
  تَكْفُرونsebebiyle  ِبما كُنتُمbugün الْيومoraya girin  اصلَوها

İnkârınız 
64) İnkârınız sebebiyle bugün oraya girin. 

موالْي O günنَخِْتم  mühürlerizاِهِهملَى َأفْوع  onların ağızlarını
 جلُهم َأرşahitlik eder  وتَشْهدelleri  َأيِديِهمbize anlatır وتُكَلِّمنَا

ayakları daاِبم  şeyleriونكِْسبكَانُوا ي  yaptıkları 
65) O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıkları şeyleri 
bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. 

و Veلَو  şayetنَشَاء  dilesekنَاسلَطَم  kör ederdikلَىع  büsbütün
  الصراطbulmaya koşuşurlarَ  فَاستَبقُواonların gözlerini مَأعيِنِه

Doğru yoluفََأنَّى  ama nasılونِصربي  göreceklerdi? 
66) Ve şayet dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik. 
Doğru yolu bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi? 
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نْكزحفَلَا ي sakın seni üzmesinملُهقَو  Onların sözleriِإنَّا  
Kuşkusuz bizلَمنَع  biliyoruzام  olduklarını daونِسري  

gizlemekteامو  vurduklarını daِلنُونعي  açığa 
76) Onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz, 
gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. 

ري لَمَأو görmez mi kiانالِْإنس  İnsanَأنَّا  gerçektenخَلَقْنَاه  biz onu 
yarattıkنُطْفٍَة ِمن  menidenفَِإذَا  Bir de bakıyorsun kiوه  o 
خَِصيم düşman kesilmişِبينم  apaçık 

77) İnsan görmez mi ki, gerçekten biz onu meniden 
yarattık. Bir de bakıyorsun ki, o apaçık düşman kesilmiş. 

و Ve برض kalkışıyorلَنَا  bize karşıثَلًام  misal getirmeyeنَِسيو  
unutarakخَلْقَه  kendi yaratılışınıقَاَل  diyorنم  kimِيحي  

diriltecek?الِْعظَام  kemikleriو  Ve ِهي şuِميمر  çürümüş 
78) Ve kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal 
getirmeye kalkışıyor: "Ve şu çürümüş kemikleri kim 
diriltecek?" diyor. 

  َأوَلOnları yaratmış olan  الَِّذي َأنشََأهاdiriltecek  يحِييهاDe ki قُْل
ilkٍةرم  defaو  Ve وه Oِِّبكُل  her türlüخَلٍْق  yaratmayıِليمع  iyi 

bilir 
79) De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Ve O, her 
türlü yaratmayı iyi bilir. 

 ağaçtan  ِمن الشَّجِرsizin için  لَكُمçıkaran  جعَلÖyle ki الَِّذي
  تُوِقدونondan  ِمنْهsiz  َأنْتُمişte  فَِإذَاateş  نَاراyeşil الَْأخْضِر

yakıyorsunuz 
80) Öyle ki, yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran, işte siz 
ateşi ondan yakıyorsunuz. 

سلَيَأو değil midir?َالَِّذي خَلَق  yaratanاِتاومالس  Gökleriو  ve 
ضالَْأر yeriِبقَاِدٍر  kadirَخْلُقي لَى َأنع  yaratmayaمِمثْلَه  onların 

benzerleriniلَىب  Evetو  Veوه  Oُالْخَلَّاق  yaratıcıdırِليمالْع  bilen 
81) Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya 
kadir değil midir? Evet! Ve O, bilen yaratıcıdır. 

 Bir şey  شَيًئاistediği  َأرادzaman  ِإذَاyaratmak  َأمرهancak ِإنَّما
 Hemen  فَيكُونOl  كُنona لَهdemekten   يقُوَلibarettir نَأ

oluverir 
82) Bir şey yaratmak istediği zaman ancak ona "Ol" 
demekten ibarettir. Hemen oluverir. 

انحبفَس şanı ne kadar yücedirِدِهالَِّذي ِبي  kendi elinde olan 
 siz de O'na  ِإلَيِهVe  وşeyin يٍء شHerَ  كُلmülküِّ ملَكُوتُ
ونعجتُر döneceksiniz 

83) Her şeyin mülkü kendi elinde olan şanı ne kadar 
yücedir. Ve siz de O'na döneceksiniz. 
Yâsîn Sûresi'ne, Hz. Muhammed (a.s)'ın peygamberliği, and içilip, te'yid 
ve te'kid edilerek başlanıldı. Her şeyin mülkü tasarrufunu kudret elinde 
bulunduran Cenâb-ı Hak tesbih ve tenzih edilerek sûre noktalandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولَم يروا اَنا خلَقْنا لَهم ِمما عِملَت اَيِدينآ اَنعاما فَهم لَها اَ
 وذَلَّلْناها لَهم فَِمنها ركُوبهم وِمنها يأْكُلُونَ (71)ماِلكُونَ 

 (73) ولَهم ِفيها مناِفع ومشاِرب اَفَالَ يشكُرونَ (72)
 الَ (74)ن دوِن اِهللا اَِلهةً لَعلَّهم ينصرونَ واتخذُوا ِم

 فَالَ (75)يستِطيعونَ نصرهم وهم لَهم جند محضرونَ 
 اَولَم ير (76)يحزنك قَولُهم ِانا نعلَم ما يِسرونَ وما يعِلنونَ 

ن ِمن اهلَقْنا خانُ اَنساِْالن ِبنيم ِصيمخ و(77)طْفٍَة فَِاذَا ه 
 ِميمر ِهىو ِي الِْعظَامحي نقَالَ م لْقَهخ ِسىنثَالً وا ملَن برضو

(78) ِليملٍْق عِبكُلِّ خ وهٍة ورلَ مآ اَواَهشا الَِّذى اَنِييهحقُلْ ي 
اْالَخضِر نارا فَِاذَآ اَنتم ِمنه  اَلَِّذى جعلَ لَكُم ِمن الشجِر (79)

 اَولَيس الَِّذى خلَق السمواِت واْالَرض ِبقَاِدٍر (80)توِقدونَ 
 ِليمالْع الَّقالْخ وهلَى وب مِمثْلَه لُقخلَى اَنْ يآ (81) عمِان 

 كُن قُولَ لَهئًا اَنْ ييش ادِاذَآ اَر هركُونُ اَمانَ (82)فَيحبفَس 
 (83)الَِّذى ِبيِدِه ملَكُوت كُلِّ شىٍء وِالَيِه ترجعونَ 

biz yarattık  خَلَقْنَاelbette biz  َأنَّاGörmüyorlar mı ki َأولَم يروا
ملَه onlar içinاِمم  üzereِْملَتع  eseri olmakِدينَاَأي  kudretimizin
 sahip  ماِلكُونbunlara  لَهاOnlar  فَهمbirçok hayvan ماَأنْعا

olmuşlardır 
71) Görmüyorlar mı ki, elbette biz kudretimizin eseri olmak 
üzere onlar için birçok hayvan yarattık. Onlar bunlara sahip 
olmuşlardır. 

و Veاذَلَّلْنَاه  emrine verdikملَه  onlarınافَِمنْه  Onların bazısını 
مهكُوبر binek olarak kullanırlarو  ve اِمنْه onların bazısını 
ْأكُلُوني yerler 

72) Ve bunları onların emrine verdik. Onların bazısını binek 
olarak kullanırlar ve onların bazısını yerler. 

و Ve ملَه onlar içinاِفيه  bunlarıنَاِفعم  faydalarو  ve شَاِربم 
içilecek vardırَأفَلَا  Hâla mi?ونشْكُري  şükretmezler 

73) Ve bunları onlar için nice faydalar ve içilecek (sütler) 
vardır. Hâla şükretmezler mi? 

و Ve اتَّخَذُوا edindilerوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah'tanةً آِله ilâhlar
ملَّهلَع onlar umarakونرنصي  yardım göreceklerini 

74) Ve onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka 
ilâhlar edindiler. 

ونتَِطيعسلَا ي güçleri yetmezرنَص  yardım etmeyeمه  Onlaraو  
Ve مه kendileriملَه  bunlar içinندج  askerlerdirونرضحم  

yardıma hazır 
75) Onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Ve kendileri 
bunlar için yardıma hazır askerlerdir. 
(*)Geçen âyetler, ilâhî kudret ve tasarrufa delâlet eden davarlar konu 
ediliyor ve onların münhasıran insanlar için yaratıldığına değinilerek ilâhî 
lütuf ve ihsana dikkatler çekiliyor. Sonra da insanın nutfeden 
yaratılmasına parmak basılarak biyolojik açıdan konuyu incelememiz 
İsteniliyor. Bilâhare Cenâb-ı Hakk'ın varlığına delâlet eden birkaç belge 
açıklanarak insan aklına ışık tutuluyor. 
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 )37(سورة الصافات 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

ا  فَالتاِلياِت ِذكْر(2) فَالزاِجراِت زجرا (1)والصآفَّاِت صفا 
(3) اِحدلَو كُما (4) ِانَّ ِالَهمِض واْالَراِت وومالس بر 

 ِانا زينا السمآَء الدنيا ِبِزينٍة (5)بينهما ورب الْمشاِرِق 
 الَ (7) وِحفْظًا ِمن كُلِّ شيطَاٍن ماِرٍد (6)الْكَواِكِب 

 (8)الَعلَى ويقْذَفُونَ ِمن كُلِّ جاِنٍب يسمعونَ ِالَى الْمِأل اْ
 اِصبو ذَابع ملَها وورحطْفَةَ (9)دالْخ ِطفخ نِاالَّ م 

 ثَاِقب ابِشه هعب(10) فَاَت نم لْقًا اَمخ داَش ماَه فِْتِهمتفَاس 
لْ عِجبت ويسخرونَ  ب(11)خلَقْنا ِانا خلَقْناهم ِمن ِطٍني الَِزٍب 

 وِاذَا راَوا آيةً (13) وِاذَا ذُكِّروا الَ يذْكُرونَ (12)
 َء ِاذَا (15) وقَالُوآ ِانْ هذَآ ِاالَّ ِسحر مِبني (14)يستسِخرونَ 

ولُونَ  اَواَبآؤنا اْالَ(16)ِمتنا وكُنا تراَبا وِعظَاما َء ِانا لَمبعوثُونَ 
 فَِانما ِهى زجرةٌ واِحدةٌ (18) قُلْ نعم واَنتم داِخرونَ (17)

 (20) وقَالُوا ياويلَنا هذَا يوم الديِن (19)فَِاذَا هم ينظُرونَ 
 اُحشروا الَِّذين (21)هذَا يوم الْفَصِل الَِّذى كُنتم ِبِه تكَذِّبونَ 

 ِمن دوِن اِهللا (22)موا واَزواجهم وما كَانوا يعبدونَ ظَلَ
 وِقفُوهم ِانهم مسؤلُونَ (23)فَاهدوهم ِالَى ِصراِط الْجِحيِم 

(24)  
16) "Gerçekten biz öldüğümüz, toprak ve kemik 
olduğumuz zaman mı, böylece mi diriltileceğiz?" 

 İlk  الَْأولُونatalarımızda mı? نَاَأوآباُؤ
17) "İlk atalarımızda mı?" 

 hakir olarak  داِخرونhem de siz  وَأنْتُمEvet  نَعمDe ki قُْل
18) De ki: Evet, hem de siz hakir olarak. 

 o فَِإذَا bir sesten  واِحدةkorkunçٌ  زجرةOٌ  ِهيibaret olacak فَِإنَّما
andaمه  hemen onlarوننظُري  etrafa bakacaklar 

19) O (diriltme) korkunç bir sesten ibaret olacak, o anda 
hemen onlar etrafa bakacaklar. 

و Ve قَالُوا derlerلَنَاياوي  eyvah bizeذَاه  Buموي  günüdürيِنالد  
ceza 

20) Ve eyvah bize! Bu ceza günüdür, derler. 
  ِبِهolduğunuz  الَِّذي كُنتُمhüküm  الْفَصِلgünüdür  يومİşte bu هذَا
oونتُكَذِّب  yalanlamış 

21) İşte bu; o yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür. 
 onların aynı  وَأزواجهمZalimleri'' الَِّذين ظَلَموا''toplayın احشُروا

yoldaki arkadaşlarınıو  ve ا كَانُوام olduklarınıوندبعي  tapmış 
22) ''Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve tapmış 
olduklarını toplayın.'' 

 ِإلَى Onlara همgösterin''  فَاهدو Allah'tan اللَِّهbaşka ِمن دوِن
 cehennemin  الْجِحيِمyolunu ِصراِط

23) ''Allah'tan başka. Onlara cehennemin yolunu gösterin.' 
و''Ve ِقفُو tutuklayınمه  onlarıمِإنَّه  çünkü onlarُئولُونسم  

sorguya çekilecekler 
24) ''Ve onları tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekilecekler. 

 

37 SAFFAT SURESİ  
Kur'ân-ı Kerim'in 37. suresi. 182 ayet, 860 kelime ve 3820 
harften ibarettir. Fasılası elif, dal, kaf, ba, nun ve mim harfleridir. 
Mekkî surelerden olup En'âm suresinden sonra nâzil olmuştur. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

و Andolsunافَّاِتالص  saf safافص  dizilenlere 
1) Andolsun saf saf dizilenlere, 

 sürükleyenlere  زجراHaykırıp فَالزاِجراِت
2) Haykırıp sürükleyenlere, 

 Zikir  ِذكْراokuyanlara فَالتَّاِلياِت
3) Zikir okuyanlara, 

ِإن Kuşkusuzكُمِإلَه  ilâhınızاِحدلَو  birdir 
4) Kuşkusuz ilâhınız birdir. 

 ما بينَهما ve  وyerin  الَْأرِضve  وHem göklerin رب السماواِت
ikisi arasındakilerinو ve بر Rabbiشَاِرِقالْم doğuların 

5) Hem göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin ve 
doğuların Rabbi. 

  ِبِزينٍَةyakın  الدنْياgöğü  السماءbiz bir süsle  زينَّاGerçekten ِإنَّا
süsledikاِكِبالْكَو  yıldızlarla 

6) Gerçekten biz yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik. 
و Veِحفْظًا  korudukِّكُل ِمن  herطَاٍنشَي  şeytandanاِرٍدم  itaat 

dışına çıkan 
7) Ve itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. 

ونعمسلَا ي Artık kulak veremezlerلَِإِإلَى الْم  mele-iلَىالَْأع  a'lâ'ya
قْذَفُونيو taşlanırlarِّكُل ِمن  Herاِنٍب ج taraftan 

8) Artık mele-i a'lâ'ya kulak veremezler. Her taraftan 
taşlanırlar. 

 bir azap  عذَابonlar için لَهمVe   وKovulup atılırlar دحورا
vardırاِصبو  sürekli 

9) Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır. 
 onu  فََأتْبعهkapan olursa الْخَطْفَةbir sözَ فَخَِطkim منAncak ِإلَّا

da takip ederابِشه  bir parlak ışıkثَاِقب delip geçen 
10) Ancak kim bir söz (hırsızlayıp) kapan olursa, onu da 
delip geçen bir parlak ışık (taş) takip eder. 

تَفِْتِهمفَاسŞim onlara sorمَأه  onlar mıَأشَد  daha zorخَلْقًا  
Yaratma bakımındanَأم  yoksaنم  mı?خَلَقْنَا  bizim 

yarattığımızِإنَّا  Şüphesizخَلَقْنَا  biz yarattık مه kendileriniِمن 
 yapışkan  لَاِزٍبbir çamurdan ِطيٍن

11) Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onlar mı daha 
zor, yoksa bizim yarattığımız  mı? Şüphesiz biz kendilerini 
yapışkan bir çamurdan yarattık. 

 alay ediyorlar يسخَرونVe وsen şaşıyorsun عِجبتHayırَ بْل
12) Hayır, sen şaşıyorsun. Ve alay ediyorlar. 

و Veِإذَا  vakitواذُكِّر  kendilerine öğüt verildiğiلَا  almazlar
ونذْكُري öğüt 

13) Ve kendilerine öğüt verildiği vakit öğüt almazlar. 
و Veِإذَا  zamanاَأور  gördükleriًةآي  bir  mucizeونِخرتَسسي  alay 

ederler 
14) Ve bir  mucize gördükleri zaman alay ederler. 

و Veقَالُوا  derlerذَاه ِإن  buِإلَّا  ancakرِسح  bir büyüdürِبينم  
açık 

15) Ve bu ancak açık bir büyüdür, derler.
  تُراباGerçekten biz  وكُنَّاöldüğümüz  ِمتْنَاzaman mı َأِئذَا

toprakو  ve اِعظَام kemik olduğumuzَأِئنَّا  böylece miوثُونعبلَم  
diriltileceğiz? 
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مفَِإنَّه Şüphesiz onlarِئٍذموي  o günذَاِبِفي الْع  azaptaشْتَِركُونم  
ortaktırlar 

33) Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar. 
 suçlulara  ِبالْمجِرِمينyaparız  نَفْعُلİşte böyle  كَذَِلكbiz ِإنَّا

34) İşte biz, suçlulara böyle yaparız. 
مِإنَّه Çünkü onlarكَانُوا idiِإذَا  zamanيَل ِق denildiğiملَه  onlaraلَا  

yokturِإلَه  ilahِإلَّا  başkaاللَّه  Allah'tanونتَكِْبرسي  kibirle 
direnirler 

35) Çünkü onlara: Allah'tan başka ilah yoktur, denildiği 
zaman (onlar) kibirle direnirler idi. 

و Ve قُولُوني derlerdiَأِئنَّا  mıyız?َتَاِركُوا ل bırakacakِتنَاآِله  
ilahlarımızıِلشَاِعٍر  bir şair içinنُوٍنجم  mecnun 

36) "Ve mecnun bir şair için biz ilahlarımızı bırakacak 
mıyız?" derlerdi. 

 doğruladı صدقَ ve  وGerçeği  ِبالْحقgetirdiِّ  جاءHayır بْل
ِلينسرالْم peygamberleri de 

37) Hayır! Gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı. 
ِإنَّكُم Kuşkusuz sizلَذَاِئقُو  tadacaksınızذَاِبالْع  azabıالَْأِليِم  acı 

38) Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız. 
و Veام  değildirنوزتُج  çekeceğiniz cezaِإلَّا  başkasıا كُنتُمم  

olduğunuzdanلُونمتَع  yapmakta 
39) Ve çekeceğiniz ceza yapmakta olduğunuzdan başkası 
değildir. 

 hâlis  الْمخْلَِصينAllah'ın  اللَِّهkulları  ِعبادAncak istisnâ ِإلَّا
40) Ancak Allah'ın hâlis kulları istisnâ. 

لَِئكُأو Onlarملَه  içinٌقِرز  bir rızık vardırلُومعم  bilinen 
41) Onlar için bilinen bir rızık vardır. 

اِكهفَو Onlara meyveler vardırو  Ve مه onlarونمكْرم  
ağırlanırlar 

42) Onlara meyveler vardır. Ve onlar ağırlanırlar. 
 Naîm  النَِّعيِمcennetleri  جنَّاِتiçinde ِفي,

43) Naîm cennetleri içinde. 
 karşılıklı otururlar  متَقَاِبِلينTahtlar  سرٍرüzerinde علَى

44) Tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar. 
  ِمن مِعيٍنkadehler  ِبكَْأٍسOnlara  علَيِهمdolaştırılır يطَافُ

pınardan 
45) Onlara pınardan kadehler dolaştırılır. 

اءضيب Berraktırلَذٍَّة  lezzet verirِللشَّاِرِبين  içenlere 
46) Berraktır, içenlere lezzet verir. 

  همne de  لَاve  وsersemletme vardır  غَوٌلOnda ne لَا ِفيها
onlarانْهع  onunlaفُوننزي  sarhoş olurlar 

47) Onda ne sersemletme vardır ve ne de onlar onunla 
sarhoş olurlar. 

و Veمهِعنْد  yanlarındaُاتقَاِصر  bakışlarını tahsis etmiş eşler 
vardırِفالطَّر  yalnız onlaraِعين  iri gözlü vardır 

48) Ve yanlarında bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş, iri 
gözlü eşler vardır. 

نكََأنَّه Onlar yumurta gibiضيب  bembeyazdırكْنُونم  gün yüzü 
görmemiş 

49) Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır. 
  يتَساءلُونBiri  علَى بعٍضbirlerine  بعضهمdönerek فََأقْبَل

soracaklar 
50) Biri birlerine dönerek soracaklar. 

 var  ِليidi  كَانBenim,  ِإنِّيbiri ِمنْهمİçlerinden   قَاِئٌلder قَاَل
قَِرين bir arkadaşım 

51) İçlerinden biri: "Benim, bir arkadaşım var idi" der. 
 

  

الَ ت ا لَكُمونَ مراصونَ (25)نِلمستسم موالْي ملْ ه(26) ب 
 قَالُوآ ِانكُم كُنتم (27)واَقْبلَ بعضهم علَى بعٍض يتسآَء لُونَ 

 (29) قَالُوا بلْ لَم تكُونوا مؤِمِنني (28)تأْتوننا عِن الْيِمِني 
 (30)طَاٍن بلْ كُنتم قَوما طَاِغني وما كَانَ لَنا علَيكُم ِمن سلْ

 فَاَغْويناكُم ِانا كُنا (31)فَحق علَينا قَولُ ربنا ِانا لَذَآِئقُونَ 
 ِركُونَ (32)غَاِوينتشذَاِب مِئٍذ ِفى الْعموي مها (33) فَِانِان 

 ِرِمنيجلُ ِبالْمفْعن (34)كَذَِلكِان  الَ ِالَه موآ ِاذَا ِقيلَ لَهكَان مه
 ويقُولُونَ اَِئنا لَتاِركُوآ اَِلهِتنا ِلشاِعٍر (35)ِاالَّ اُهللا يستكِْبرونَ 

 ِانكُم (37) بلْ جآَء ِبالْحق وصدق الْمرسِلني (36)مجنوٍن 
تجزونَ ِاالَّ ما كُنتم  وما (38)لَذَآِئقُوا الْعذَاِب اْالَِليِم 

 اُولَِئك لَهم (40) ِاالَّ ِعباد اِهللا الْمخلَِصني (39)تعملُونَ 
 لُومعم قونَ (41)ِرزمكْرم مهو اِكهاِت (42) فَونِفى ج 

 يطَاف علَيِهم ِبكَأٍْس (44) علَى سرٍر متقَاِبِلني (43)النِعيِم 
ِعٍني ِمن(45) م اِرِبنيآَء لَذٍَّة ِللشضيالَ (46) بلٌ والَ ِفيهاَ غَو 

 وِعندهم قَاِصرات الطَّرِف ِعني (47)هم عنها ينزفُونَ 
 فَاَقْبلَ بعضهم علَى بعٍض (49) كَاَنهن بيض مكْنونٌ (48)

 (51)ِمنهم ِانى كَانَ ِلى قَِرين  قَالَ قَآِئلٌ (50)يتسآَء لُونَ 
ا لَكُمم Size ne oldu kiونرتَنَاصلَا ي  birbirinize yardım 

etmiyorsunuz? 
25) Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? 

 zilletle boyun  مستَسِلمونo gün  الْيومonlar  همEvet بْل
eğeceklerdir 

26) Evet, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir. 
و Ve َلَأقْب tutmaya çalışırlarمهضعب  onlardan bir kısmıلَىع  

yönelirٍضعب  diğerlerineلُوناءتَسي  birbirlerini sorumlu 
27) Ve onlardan bir kısmı, diğerlerine yönelir, birbirlerini 
sorumlu tutmaya çalışırlar. 

  عن الْيِميِنbize gelir  تَْأتُونَنَاidiniz  كُنتُمSiz  ِإنَّكُمderler قَالُوا
sağdan 

28) Siz bize sağdan gelir idiniz derler. 
  مْؤِمِنينsiz kimseler değildiniz  لَم تَكُونُواBilâkis  بْلderler قَالُوا

inanan 
29) "Bilâkis, derler, siz inanan kimseler değildiniz." 

و Veام  yoktuلَنَا كَان  bizim كُملَيع siziلْطَاٍنس ِمن  zorlayacak bir 
gücümüzْلب  Fakatكُنتُم  siz idinizامقَو  bir toplumطَاِغين  

azgın 
30) "Ve bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu. Fakat siz 
azgın bir toplum idiniz." 

 Biz  ِإنَّاRabbimizin  ربنَاhükmü  قَوُلbize  علَينَاhak oldu فَحقَّ
mutlakaلَذَاِئقُون  tadacağız 

31) "Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz mutlaka 
tadacağız." 

نَاكُميفََأغْو Biz sizi azdırdıkِإنَّا  Çünküكُنَّا  kendimiz deغَاِوين  
azmıştık 

32) "Biz sizi azdırdık. Çünkü kendimiz de azmıştık." 
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 ِقنيدصالْم لَِمن كقُولُ اَِئنا (52)يابرا تكُنا ونَء ِاذَا ِمت 
 (54) اَنتم مطَِّلعونَ  قَالَ هلْ(53)وِعظَاما َء ِانا لَمِدينونَ 

 قَالَ تاِهللا ِانْ ِكدت (55)فَاطَّلَع فَراَه ِفى سوآِء الْجِحيِم 
 (57) ولَوالَ ِنعمةُ ربى لَكُنت ِمن الْمحضِرين (56)لَترِديِن 

 ِتنييِبم نحا نِب(58)اَفَم نحا نما اْالُولَى ونتتوِاالَّ م  ذَِّبنيعم
(59) ِظيمالْع زالْفَو وذَا لَهِل (60) ِانَّ همعذَا فَلْيِلِمثِْل ه 

 ِانا (62) اَذَِلك خير نزالً اَم شجرةُ الزقُّوِم (61)الْعاِملُونَ 
 ةً ِللظَّاِلِمنينا ِفتاهلْنعِل (63)جِفى اَص جرخةٌ ترجا شهِان 

 فَِانهم (65) طَلْعها كَاَنه رؤس الشياِطِني (64)جِحيِم الْ
 ثُم ِانَّ لَهم علَيها (66)الَِكلُونَ ِمنها فَماِلؤنَ ِمنها الْبطُونَ 

 (68) ثُم ِانَّ مرِجعهم ِاللَى الْجِحيِم (67)لَشوبا ِمن حِميٍم 
 فَهم علَى اَثَاِرِهم يهرعونَ (69)َء هم ضالِّني ِانهم اَلْفَوا اَبآ

(70) ِلنياْالَو اَكْثَر ملَهلَّ قَبض لَقَد(71) و ا ِفيِهملْنساَر لَقَدو 
 ِذِرينن(72)م ذَِريننةُ الْماِقبكَانَ ع فكَي ظُرِاالَّ (73) فَان 

 لَِصنيخاِهللا الْم ادونَ (74)ِعبِجيبالْم مفَلَِنع وحا نينادن لَقَدو 
 (76) ونجيناه واَهلَه ِمن الْكَرِب الْعِظيِم (75)

ثُم Sonraِإن  kesinlikleمهِجعرم  onların dönüşüلَِإلَى  olacaktır 
 çılgın ateşe الْجِحيِم

68) Sonra kesinlikle onların dönüşü, çılgın ateşe olacaktır. 
مِإنَّه Kuşkusuz onlarاَألْفَو  buldularمهاءآب  atalarınıالِّينض  

dalâlette 
69) Kuşkusuz onlar atalarını dalâlette buldular . 

مفَه Şimdi deلَىع  kendileriآثَاِر  peşlerinden ِهم onların 
ونعرهي koşturuyorlar 

70) Şimdi de kendileri onların peşlerinden koşturuyorlar. 
لَقَدو Andolsun kiَّلض  dalâlete düştüملَهقَب  onlardan önceَأكْثَر  

çoğuِلينالَْأو  evvelkilerin 
71) Andolsun ki, onlardan önce evvelkilerin çoğu dalâlete 
düştü. 

لَقَدو Kuşkusuzلْنَاسَأر biz göndermiştikِفيِهم  onlaraنِذِرينم  
uyarıcılar 

72) Kuşkusuz, biz onlara uyarıcılar göndermiştik. 
فَانظُر bir bakَفكَي  ne olduğunaُةاِقبع كَان  âkıbetininنذَِرينالْم  

Uyarılanların 
73) Uyarılanların âkıbetinin ne olduğuna bir bak. 

 ihlâslı  الْمخْلَِصينAllah'ın  اللَِّهkulları باد ِعmüstesna ِإلَّا
74) Allah'ın ihlâslı kulları müstesna. 

لَقَدو Andolsunانَانَاد  bize yalvarıp yakardıنُوح  Nuhمفَلَِنع  ne 
güzelونِجيبالْم  icabet 

75) Andolsun, Nuh bize yalvarıp yakardı. (Biz) ne güzel (du 
edenlere) icabet ederiz. 

و Veنَاهينَج  kendisini kurtardıkو  لَهَأه ailesiniِبالْكَر ِمن  
felâkettenِظيِمالْع  büyük 

76) Ve kendisini, ailesini büyük felâketten kurtardık. 
 
 
 
 

 ?inananlardan mısın  لَِمن الْمصدِقينSen de  َأِئنَّكDerdi ki يقُوُل
52) Derdi ki: Sen de inananlardan mısın? 

toprak  تُراباhaline geldiğimiz  وكُنَّاBiz ölüp  ِمتْنَاzaman َأِئذَا
 cezalanacak  لَمِدينُونmıyız?  َأِئنَّاkemik وِعظَاما

53) Biz ölüp kemik, toprak haline geldiğimiz zaman  
cezalanacak mıyız? 

 işin gerçeğine vâkıf  مطَِّلعونSiz  َأنْتُمmısınız?  هْلdedi قَاَل
54) Siz işin gerçeğine vâkıf mısınız? dedi. 

فَاطَّلَع Baktıآهفَر  gördüاِءوِفي س  ortasındaِحيِمالْج  cehennemin 
55) Baktı, cehennemin ortasında gördü. 

  لَتُرِديِنيsen az daha  ِإن ِكدتYemin ederim kiَ  تَاللَِّهdedi قَاَل
beni de helâk edecektin 

56) "Yemin ederim ki, sen az daha beni de helâk edecektin, 
dedi. 

و Veلَالَو  olmasaydıُةمِنع  nimetiيبر  Rabbiminُلَكُنت  şimdi 
ben deِرينضحالْم ِمن  getirilenlerden olurdum 

57) Ve Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de 
(cehenneme) getirilenlerden olurdum." 

 Bir daha ölmeyecek ِبميِتينbiz  نَحنmiyiz?  َأفَما
58) Bir daha biz ölmeyecek miyiz? 

  ِبمعذَِّبينbiz  نَحنha?  وماilk  الُْأولَىölümümüz  موتَتَنَاYalnız ِإلَّا
azâba da uğratılmayacağız 

59) Yalnız ilk ölümümüz, biz azâba da uğratılmayacağız ha. 
ِإن Şüphesizذَاه  buولَه  ta kendisidirزالْفَو  kurtuluşunِظيمالْع  

büyük 
60) Şüphesiz bu, büyük kurtuluşun ta kendisidir. 

 Çalışanlar  الْعاِملُونçalışsınlar  فَلْيعمْلbu  هذَاmisli ِلِمثِْل
61) Çalışanlar, bu misli çalışsınlar. 

َأذَِلك Nasıl böyleرخَي  daha hayırlıلًا نُز bir konaklanma mıَأم  
yoksaُةرشَج  ağacı mı?قُّوِمالز  zakkum 

62) Nasıl, böyle bir konaklanma mı daha hayırlı yoksa 
zakkum ağacı mı? 
Zakkum: Kur'ân'ın   üç  yerinde   anılmaktadır.. Zakkum ağacı, daha çok 
bâdiyede yetişir. Yasemine benzer çiçekleri vardır; yapraklarının çok acı 
olduğu söylenir. Cehennem'de yetişen ve dalları her tarafa uzanıp yayılan 
fena kokulu ve son derece acı ve tiksindirici bir ağaca bu ismin verilmesi, 
bizim anlamamızı kolaylaştırmak içindir. Nitekim Cennet'te dalları her 
tarafa ulaşıp yayılan ve ferahlatıcı gölgesi olan Tûbâ Ağacından söz 
edilmektedir.498 

  ِللظَّاِلِمينbir fitne  ِفتْنَةonuً ها biz kıldık  جعلْنَاGerçekten ِإنَّا
zalimler için 

63) Gerçekten biz onu zalimler için bir fitne kıldık. 
  ِفي َأصِلbitip yetişen  تَخْرجbir ağaçtır  شَجرةZira oٌ ِإنَّها

dibindeِحيِمالْج  cehennemin 
64) Zira o, cehennemin dibinde bitip yetişen bir ağaçtır. 

  الشَّياِطيِنbaşları  رءوسsanki gibidir  كََأنَّهTomurcukları طَلْعها
şeytanların 

65) Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. 
مفَِإنَّه Kuşkusuz onlarلَآِكلُون  yerlerاِمنْه  ondanاِلُئونفَم  

doldururlarاِمنْه  ondanطُونالْب  karınlarını 
66) Kuşkusuz onlar ondan yerler, karınlarını ondan 
doldururlar. 

ثُم Sonraِإن  elbetteملَه  onlar içinاهلَيع  oradaابلَشَو  bir içecek 
vardırِميٍمح ِمن  kaynar su ile karıştırılmış 

67) Sonra elbette orada onlar için, kaynar su ile karıştırılmış 
bir içecek vardır. 
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86) Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah’tan başka 
ilahlar istiyorsunuz? 

  الْعالَِمينRabbi  ِبربhakkındaki zannınız  ظَنُّكُمnedir? فَما
Alemlerin 

87) Alemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir? 
فَنَظَر baktıًةنَظْر  göz atarakوِمِفي النُّج  Yıldızlara 

88) Yıldızlara göz atarak baktı. 
 hastayım يم سِقBen  ِإنِّيdedi فَقَاَل

89) “Ben, hastayım.” dedi. 
 uzaklaştılar  مدِبِرينHemen ondan  عنْهyüz çevirip فَتَولَّوا

90) Hemen ondan yüz çevirip uzaklaştılar. 
 misiniz  َألَاdedi  فَقَاَلputlarına آِلهِتِهم  ِإلَىGizlice varıp فَراغَ
تَْأكُلُون Yemez 

91) Gizlice putlarına varıp: “Yemez misiniz?” dedi. 
ا لَكُمم Size ne oluyor kiلَا تَنِطقُون  konuşmuyorsunuz? 

92) “Size ne oluyor ki konuşmuyorsunuz?” 
 bir darbe indirdi  ضرباOnların üstüne  علَيِهمyürüyüp فَراغَ
 sağ eliyle ِبالْيِميِن

93) Onların üstüne yürüyüp sağ eliyle bir darbe indirdi.  
 Hızlıca  يِزفُّونona yönelip  ِإلَيِهgeldiler فََأقْبلُوا

94) Hızlıca ona yönelip geldiler. 
  تَنِْحتُونşeylere mi  ما?ibadet ediyorsunuz  َأتَعبدونdedi قَاَل

Yonttuğunuz 
95) “Yonttuğunuz şeylere mi ibadet ediyorsunuz?”dedi. 

و Veاللَّه  Allahخَلَقَكُم  sizi de yaratmıştırو  veام  daلُونمتَع  
yapmakta olduklarınızı 

96) “Ve sizi de ve yapmakta olduklarınızı da Allah 
yaratmıştır.” 

 قُو فََألbir binaْ  بنْيانًاOnun için  لَهyapın da  ابنُواDediler ki قَالُوا
atınه  onuِحيِم  ِفيالْج alevli ateşin 

97) Dediler ki: “Onun için bir bina yapın da onu alevli 
ateşin içine atın.” 

 kıldık  فَجعلْنَاbir tuzak  كَيداOna  ِبِهhazırlamak istediler فََأرادوا
مه Biz de onlarıفَِلينالَْأس  en aşağılıklar 

98) Ona bir tuzak hazırlamak istediler. Biz de onları en 
aşağılıklar kıldık. 

و Veقَاَل  dedi kiِإنِّي  Şüphesiz benذَاِهب  gidiciyimيبِإلَى ر  
Rabbimeِديِنيهيس  pek yakında beni hidayete erdirecektir 

99) Ve dedi ki: “Şüphesiz ben, Rabbime gidiciyim; pek 
yakında beni hidayete erdirecektir.”   

بر Rabbimِلي به  bana bağışlaاِلِحينالص ِمن  salihlerden 
100) “Rabbim, bana salihlerden bağışla.” 

نَاهشَّرفَب Biz de onu müjdeledikِبغُلَاٍم  bir çocuklaِليٍمح  itaatkâr 
101) Biz de onu itaatkâr bir çocukla müjdeledik. 

 koşabilecek  السعيOnun yanında معهçağa   بلَغerişinceَ فَلَما
 ِفي görüyorum َأرى gerçekten ben  ِإنِّيOğlum يابنَيdedi ki قَاَل

 Bak artık  فَانظُرboğazladığımı  َأذْبحكben  َأنِّيrüyamda الْمنَاِم
 Babacığım  ياَأبِتDedi ki  قَاَل?düşünürsün  تَرىsen ne ماذَا
 beni bulacaksın  ستَِجدِنيemrolunduğun  تُْؤمرşeyi  ماyap افْعْل

شَاء ِإن İnşaاللَّه  Allahاِبِرينالص ِمن  sabredenlerden 
102) Onun yanında koşabilecek çağa erişince dedi ki: 
“Oğlum, gerçekten ben rüyamda seni boğazladığımı 
görüyorum. Bak artık, sen ne düşünürsün?” Dedi ki: 
“Babacığım, emrolunduğun şeyi yap! İnşa- Allah beni 
sabredenlerden bulacaksın.” 
 
 
 
 

 اِقنيالْب مه هتيا ذُرلْنعج(77)و ِه ِفى اْالَِخِرينلَيا عكْنرتو 
(78)س  الَِمنيوٍح ِفى الْعلَى نع ِزى (79)الَمجن ا كَذَِلكِان 

 ِسِننيح(80)الْم ِمِننيؤا الْماِدنِعب ِمن ها (81) ِانقْناَغْر ثُم 
 ِرين(82)اْالَخ ِهيمرِتِه ِالبِشيع ِانَّ ِمن(83) و هبآَء رِاذْ ج 

 (85)لَ الَِبيِه وقَوِمِه ماذَا تعبدونَ  ِاذْ قَا(84)ِبقَلٍْب سِليٍم 
 فَما ظَنكُم ِبرب الْعالَِمني (86)اَِئفْكًا آِلهةً دونَ اِهللا تِريدونَ 

 (89) فَقَالَ ِانى سِقيم (88) فَنظَر نظْرةً ِفى النجوِم (87)
 ِبِريندم هنا علَّوواغَ ِالَى اَِل(90)فَتأْكُلُونَ  فَرفَقَالَ اَالَ ت ِتِهمه

 فَراغَ علَيِهم ضربا ِبالْيِمِني ,92) ما لَكُم الَ تنِطقُونَ (91)
 قَالَ اَتعبدونَ ما تنِحتونَ (94) فَاَقْبلُوآ ِالَيِه يِزفُّونَ (93)
ه بنيانا  قَالُوا ابنوا لَ(96) واُهللا خلَقَكُم وما تعملُونَ (95)

 فَاَرادوا ِبِه كَيدا فَجعلْناهم اْالَسفَِلني (97)فَاَلْقُوه ِفى الْجِحيِم 
 رب هب ِلى (99) وقَالَ ِانى ذَاِهب ِالَى ربى سيهِديِن (98)

 اِلِحنيالص ِليٍم (100)ِمنالٍَم حِبغ اهنرشلَغَ (101) فَبا بفَلَم 
 ظُرفَان كحى اَذْباِم اَننى ِفى الْمى اَرِان ىنابقَالَ ي ىعالس هعم
 آَء اُهللا ِمنِنى ِانْ شِجدتس رمؤا تلْ مِت افْعآاَبى قَالَ يراذَا تم

 اِبِرين(102)الص 
و Veلْنَاعج  bizتَهيذُر  soyunuمه  onunاِقينالْب  yalnız kalıcı 

kıldık 
77) Ve biz yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. 

و Veكْنَاتَر  iyi bir nam bıraktıkِهلَيع  onaِفي  içindeالْآِخِرين  
sonradan gelenler 

78) Ve sonradan gelenler içinde ona iyi bir nam bıraktık 
لَامس selam olsunلَى نُوٍحع  Nuh'aِفي الَِمينالْع  Bütün 

âlemlerden 
79) Bütün âlemlerden Nuh'a selam olsun. 

mükâfatlandırırız  نَجِزيböyle  كَذَِلكGerçekten biz ِإنَّا
ِسِنينحالْم iyileri 

80) Gerçekten biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. 
ِإنَّه Zira oاِدنَاِعب ِمن  bizim kullarımızdan idiْؤِمِنينالْم  inanmış 

81) Zira o, bizim inanmış kullarımızdan idi. 
ثُم Nihayetقْنَاَأغْر  suda boğdukالْآخَِرين  ötekileri 

82) Nihayet ötekileri suda boğduk. 
و Veِإن  doğrusuِتِهِشيع ِمن  onun bir kolundandırاِهيمرلَِإب  

İbrahim de 
83) Ve doğrusu İbrahim de onun bir kolundandır. 

  سِليٍمbir kalp ile  ِبقَلٍْبo Rabbine  ربهgelmişti  جاءÇünkü ِإذْ
selim 

84) Çünkü o, Rabbine selim bir kalp ile gelmişti. 
  ماذَاkavmine  وقَوِمِهbabasına  ِلَأِبيِهdemişti ki  قَاَلHani ِإذْ

Nelereتَع وندب ibadet ediyorsunuz? 
85) Hani babasına ve kavmine demişti ki: “Nelere ibadet 
ediyorsunuz?” 

  دونilahlar  آِلهةBir takım uydurma yalanlar için miً َأِئفْكًا
başkaاللَِّه  Allah’tanونتُِريد  istiyorsunuz? 
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 (104) وناديناه اَنْ يآِابرِهيم (103)فَلَمآ اَسلَما وتلَّه ِللْجِبِني 
دص قَد ِسِننيحِزى الْمجن ا كَذَِلكآ ِانْء يالر ِانَّ (105)قْت 

 ِبنيا الْملَؤالْب وذَا لَهِظيٍم (106)هٍح عِبِذب اهنيفَد(107) و 
 ِه ِفى اْالَِخِرينلَيا عكْنرت(108)و ِهيمرلَى ِابع الَم(109) س 

 ِسِننيحِزى الْمجن (110)كَذَِلك ِمِننيؤا الْماِدنِعب ِمن هِان 
(111) اِلِحنيالص ا ِمنِبين قحِبِاس اهنرشبا (112) وكْناربو 

 ِبنيفِْسِه مِلن ظَاِلمو ِسنحا مِتِهميذُر ِمنو قحلَى ِاسعِه ولَيع
 ونجيناهما (114) ولَقَد مننا علَى موسى وهرونَ (113)

 ونصرناهم فَكَانوا هم (115)وقَومهما ِمن الْكَرِب الْعِظيِم 
 اِلِبني(116)الْغ ِبنيتسالْم ابا الِْكتماهنياَت(117) و 

 ِقيمتساطَ الْمرا الصماهنيدها ِفى (118)وِهملَيا عكْنرتو 
 ِانا كَذَِلك (120) سالَم علَى موسى وهرونَ (119)ين اْالَِخِر

 ِسِننيحِزى الْمج(121)ن ِمِننيؤا الْماِدنِعب ا ِمنمه(122) ِان 
 ِلنيسرالْم لَِمن اسِانَّ ِالْيقُونَ (123)وتِمِه اَالَ تِاذْ قَالَ ِلقَو 

 اََهللا (125)رونَ اَحسن الْخاِلِقني  اَتدعونَ بعالً وتذَ,124)
 ِلنياْالَو آِئكُماَب برو كُمب(126)ر 

و Veكْنَاتَر  şunu bıraktıkاِهملَيع  namlarınaِفي  içindeالْآِخِرين  
sonra gelenler 

119) Ve sonra gelenler içinde, namlarına şunu bıraktık. 
لَامس selam olsunلَىع  üzerineىوسم  Musaو  ve وناره 

Harun'un  
120) Musa ve Harun'un üzerine selam olsun. 

 biz mükâfatlandırırız  نَجِزيböylece  كَذَِلكDoğrusu ِإنَّا
ِسِنينحالْم iyileri 

121) Doğrusu biz, iyileri böylece mükâfatlandırırız. 
  الْمْؤِمِنينkullarımızdandı  ِمن ِعباِدنَاŞüphesiz ikisi de ِإنَّهما

mümin 
122) Şüphesiz, ikisi de mümin kullarımızdandı. 

و Veِإن  şüphe yok ki اسِإلْي İlyas daِلينسرالْم لَِمن  
peygamberlerdendi 

123) Ve İlyas da şüphe yok ki, peygamberlerdendi. 
  تَتَّقُونmısınız?  َألَاmilletine  ِلقَوِمِهdemişti َل قَاHani ِإذْ

sakınmaz 
124) Hani milletine: sakınmaz mısınız? demişti. 

ونعَأتَد taparsınız?لًاعب  Ba'l'e miونتَذَرو  bırakıp daنسَأح  en 
iyisiniالْخَاِلِقين  Yaratanların 

125) Yaratanların en iyisini bırakıp da Ba'l'e (buzağa) mi 
taparsınız?  

اللَّه Allah'ıكُمبر  Sizin de Rabbinizبرو  Rabbi olanاِئكُمآب  
sizden atalarınızın daِلينالَْأو  önce gelen 

126) "Sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da 
Rabbi olan Allah'ı?" 
 
 
 
 
 
 

onu yatırdı  تَلَّهve  وikisi de teslim olup  َأسلَماBöylece فَلَما
 alnı üzerine ِللْجِبيِن

103) Böylece ikisi de teslim olup ve onu alnı üzerine yatırdı.  
و Veنَاهينَاد  biz ona seslendikَأن  diyeاي  Ey اِهيمرِإب İbrahim 

104) Ve biz ona: “Ey İbrahim!” diye seslendik. 
قَد Gerçektenَقْتدص  sen doğruladınاْؤيالر  rüyayıِإنَّا  Şüphesiz 

bizكَذَِلك  böyleِزينَج  ödüllendiririzِسِنينحالْم  ihsanda 
bulunanları 

105) “Gerçekten sen, rüyayı doğruladın. Şüphesiz biz, 
ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz.” 

ِإن Doğrusuَذا ه buولَه  idiلَاءالْب  bir imtihanِبينالْم  apaçık 
106) “Doğrusu bu, apaçık bir imtihan idi.” 

و Ve نَاهيفَد ona fidye olarak verdikٍحِبِذب  bir kurbanıِظيٍمع  
büyük 

107) “Ve ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik.” 
 Sonra gelenler  ِفي الْآِخِرينarasında ona يِه علbıraktıkَ وتَركْنَا

108) Ve Sonra gelenler arasında ona bıraktık. 
لَامس selâm olsunلَىع  üzerineاِهيمرِإب  İbrahim’in  

109) İbrahim’in üzerine selâm olsun. 
كَذَِلك böyleِزينَج  Biz ödüllendiririzِسِنينحالْم  ihsanda 

bulunanları 
110) Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. 

ِإنَّه Şüphesiz oاِدنَاِعب ِمن  kullarımızdandıْؤِمِنينالْم  mü’min 
111) Şüphesiz o, mü’min kullarımızdandı. 

و Veنَاهشَّرب  biz ona bağışladıkَاقحِبِإس  İshak’ıانَِبي  bir nebi 
olarakاِلِحينالص ِمن  salihlerden 

112) Ve biz ona, salihlerden bir nebi olarak İshak’ı 
bağışladık. 

و ve كْنَاارب bereketler verdikِهلَيع  Onaَاقحلَى ِإسعو  İshak’aو  
Veاِتِهميذُر ِمن  ikisinin soyundanِسنحم  ihsanda bulunan da 
varَظو اِلم zulmeden deِلنَفِْسِه  kendi nefsineِبينم  açıkça 

113) Ona ve İshak’a bereketler verdik. Ve ikisinin soyundan, 
ihsanda bulunan da var; açıkça kendi nefsine zulmeden de.  

لَقَدو Andolsunنَنَّام  biz nimetler verdikىوسلَى مع  Musa'ya da
ارهوون Harun'a da 

114) Andolsun biz Musa'ya da Harun'a da nimetler verdik. 
و Ve امنَاهينَج onları kurtardıkو  ve امهمقَو kavimleriniِمن 

 o büyük  الْعِظيِمsıkıntıdan الْكَرِب
115) Ve onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. 

و Ve نَانَصر yardım ettik deمه  kendilerineفَكَانُوا  olduمه  
onlarالْغَاِلِبين  galip gelen 

116) Ve kendilerine yardım ettik de galip gelen onlar oldu. 
و Veامنَاهآتَي  Her ikisine de bir kitabı verdikتَِبينسالْم الِْكتَاب  

apaçık anlaşılan 
117) Ve her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı verdik. 

و Veامنَاهيده  her ikisini de ilettikَاطرالص  yolaتَِقيمسالْم  doğru 
118) Ve her ikisini de doğru yola ilettik. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Mekke'de üzücü olaylarla karşılaşan ve 
putperestlerin aralıksız saldırılarına uğrayan Resûlüllah (a.s.) Efendimiz 
teselli edilmek ve kurtuluşun, daha doğrusu hicretin yakın olduğu 
kendisine bildirilmek üzere, İbrahim Peygamber (a.s.)’ın kıssasından 
önemli birkaç safhaya yer verildi ve böylece aydınlatıcı, yatıştırıcı ve 
Hakk'a teslimiyeti sağlayıcı misaller açıklandı. 
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و Veِإنَّكُم  gerçekten sizونرلَتَم  geçip gidiyorsunuzِهملَيع  
onların yanlarındanِبِحينصم  sabahleyin 

137) Ve gerçekten siz onların yanlarından geçip 
gidiyorsunuz: sabahleyin 

و Ve ِلِباللَّي geceleyinَأفَلَا Hâla mısınız?ِقلُونتَع akıllanmayacak 
138) Ve geceleyin. Hâla akıllanmayacak mısınız? 

و Veِإن  doğrusuونُسي  Yunus daِلينسرالْم لَِمن  gönderilen 
peygamberlerdendi 

139) Ve doğrusu Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. 
 dolu وِنالْمشْحgemiye ِإلَى الْفُلِْكbinip kaçmıştı َأبقHani oَ ِإذْ

140) Hani o, dolu gemiye binip kaçmıştı. 
ماهفَس Onlarla karşılıklı kur'a çektiler deفَكَان  oldu ِمن 

ِضينحدالْم kaybedenlerden 
141) Onlarla karşılıklı kurra çektiler de kaybedenlerden 
oldu. 

هفَالْتَقَم yuttuُوتالْح  bir balıkوهو  onuِليمم  Kendini kınayıp 
dururken 

142) Kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. 
  كَان ِمن الْمسبِحينgerçekten O’nu  َأنَّهEğer olmasaydı فَلَولَا

tesbih edenlerden 
143) Eğer gerçekten O’nu tesbih edenlerden olmasaydı, 

  يبعثُونgüne  يوِمkadar  ِإلَىonun karnında طِْنِه ِفي بkalırdı لَلَِبثَ
Tekrar diriltilecekleri 

144) Tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında 
kalırdı. 

ذْنَاهفَنَب çıkardıkاِءرِبالْع dışarıوهو kendisiniِقيمس Halsiz bir 
vaziyette 

145) Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık. 
و Ve تْنَاَأنْب bitirdikِهلَيع  üstüneًةرشَج  geniş yapraklı bir nebat 

 kabak türünden ِمن يقِْطيٍن
146) Ve üstüne kabak türünden geniş yapraklı bir nebat 
bitirdik. 

و Veلْنَاسَأر  peygamber olarak gönderdikه  onuَى ِماَئِة ِإل yüz 
 daha çok kişiye  يِزيدونveya  َأوbin َألٍْف

147) Ve onu, yüz bin veya daha çok kişiye peygamber 
olarak gönderdik. 

  ِإلَىbiz de onları yaşattık  فَمتَّعنَاهمOna iman ettiler فَآمنُوا
kadarِحيٍن  bir süreye 

148) Ona iman ettiler, biz de onları bir süreye kadar 
yaşattık. 

تَفِْتِهمفَاس Onlara sorكبَأِلر  Rabbinin deُنَاتالْب  Kızlarملَهو  
onların mı?نُونالْب  erkekler 

149) Onlara sor: Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? 
َأم Yoksaخَلَقْنَا  biz yarattık?َلَاِئكَةالْم  melekleriِإنَاثًا  kız olarak 

mıمهو  onlarınونشَاِهد  gözü önünde 
150) Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı 
yarattık? 

 yalan uydurup  ِمن ِإفِْكِهمkesinlikle onlar  ِإنَّهمDikkat edin لَا
قُولُونلَي söylüyorlar ki 

151) Dikkat edin, kesinlikle onlar yalan uydurup söylüyorlar 
ki; 

و Veلَد  doğurduاللَّه  Allahو  Veمِإنَّه  onlar şüphesizونلَكَاِذب  
yalancıdırlar 

152) "Ve Allah doğurdu" Ve onlar şüphesiz yalancıdırlar. 
 بِنين الüzerineْ علَىKızları الْبنَاِتtercih mi etmiş َأاصطَفَى

oğullara 
153) Kızları oğullarının üzerine tercih mi etmiş. 
 
 
 

 ِاالَّ ِعباد اِهللا الْمخلَِصني (127)فَكَذَّبوه فَِانهم لَمحضرونَ 
(128) ِه ِفى اْالَِخِرينلَيا عكْنرتلَى ِالْ (129) وع الَمس 
 اِسنيِزى ا(130)يجن ا كَذَِلكِان  ِسِننيح(131)لْم ِمن هِان 

 ِمِننيؤا الْماِدن(132)ِعب ِلنيسرالْم ِانَّ لُوطًا لَِمنِاذْ (133) و 
 ِعنيماَج لَهاَهو اهنيج(134)ن اِبِرينا ِفى الْغوزج(135) ِاالَّ ع 
 ِرينا اْالَخنرمد ونَ (136)ثُمرملَت كُمِانو  ِبِحنيصم ِهملَيع

 وِانَّ يونس لَِمن (138) وِباللَّيِل اَفَالَ تعِقلُونَ (137)
 ِلنيسروِن (139)الْمحشِالَى الْفُلِْك الْم ق(140) ِاذْ اَب 

 ِضنيحدالْم فَكَانَ ِمن ماه(141)فَس وهو وتالْح هقَمفَالْت 
 ِليمآل(142)مفَلَو  ِحنيبسالْم كَانَ ِمن هلَلَِبثَ ِفى (143) اَن 

 فَنبذْناه ِبالْعرآِء وهو سِقيم (144)بطِْنِه ِالَى يوِم يبعثُونَ 
 واَرسلْناه ِالَى (146) واَنبتنا علَيِه شجرةً ِمن يقِْطٍني (145)

اَمنوا فَمتعناهم ِالَى ِحٍني  فَ(147)ِمائَِة اَلٍْف اَو يِزيدونَ 
 اَم (149) فَاستفِْتِهم اَِلربك الْبنات ولَهم الْبنونَ (148)

 اَآل ِانهم ِمن ِافِْكِهم (150)خلَقْنا الْملَِئكَةَ ِاناثًا وهم شاِهدونَ 
 اَصطَفَى (152)ونَ  ولَد اُهللا وِانهم لَكَاِذب(151)لَيقُولُونَ 

 ِننيلَى الْباِت عن(153)الْب 
وهفَكَذَّب Onu yalanladılarمفَِإنَّه  Onun için onların hepsi

ونرضحلَم götürüleceklerdir 
127) Onu yalanladılar. Onun için onların hepsi 
götürüleceklerdir. 

 ihlâslı  الْمخْلَِصينAllah'ın للَِّهاkulları ِعبادAncak müstesna ِإلَّا
128) Ancak Allah'ın ihlâslı kulları müstesna. 

و Veكْنَاتَر  bir ün bıraktıkِهلَيع  kendisineِفي  içindeالْآِخِرين  
sonra gelenler 

129) Ve sonra gelenler içinde, kendisine bir ün bıraktık, 
لَامس selâm olsunَلى ع üzerineاِسينِإْل ي  İlyas'ın 

130) "İlyas'ın üzerine selâm olsun!" 
 Şüphesiz  نَجِزيişte böyle  كَذَِلكŞüphesiz ِإنَّا

mükâfatlandırırızِسِنينحالْم  iyileri 
131) Şüphesiz biz, iyileri işte böyle mükâfatlandırırız. 

ِإنَّه Çünkü oاِدنَاِعب ِمن bizim kullarımızdandıْؤِمِنينالْم mümin 
132) Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandı. 

و Veِإن elbetteلُوطًا Lût daِلينسرالْم لَِمن peygamberlerdendi 
133) Ve Lût da elbette peygamberlerdendi. 

hepsini َأجمِعينailesinin  َأهلَهve   وonu kurtardık  نَجينَاهHani ِإذْ
134) Hani biz onu ve ailesinin hepsini kurtardık. 

 الْغَاِبِرين  ِفيkalan yaşlı bir kadın  عجوزاAncak dışında ِإلَّا
geridekiler arasında 

135) Ancak geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın 
dışında, 

ثُم Sonraنَارمد  yok ettikالْآخَِرين  diğerlerini 
136) Sonra diğerlerini yok ettik.
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 اَم لَكُم (155) اَفَالَ تذَكَّرونَ (154)ما لَكُم كَيف تحكُمونَ 
 ِبنيلْطَانٌ م(156)س صاَِدِقني متِانْ كُن اِبكُموا ِبِكت(157) فَأْت 

نِة نسبا ولَقَد عِلمِت الِْجنةُ ِانهم وجعلُوا بينه وبين الِْج
 ِاالَّ ِعباد (159) سبحانَ اِهللا عما يِصفُونَ (158)لَمحضرونَ 

 لَِصنيخونَ (160)اِهللا الْمدبعا تمو كُمِه (161) فَِانلَيع متآ اَنم 
 اِل ا(162)ِبفَاِتِننيص وه نِحيِم  ِاالَّ مآ ِاالَّ (163)لْجا ِمنمو 

 لُومعم قَامم افُّونَ (164)لَهالص نحا لَنِان(165) و نحا لَنِانو 
 لَو اَنَّ ِعندنا (167) وِانْ كَانوا لَيقُولُونَ (166)الْمسبحونَ 

 ِلنياْالَو ا ِمناِهللا الْ(168)ِذكْر ادا ِعبلَكُن  لَِصنيخ(169)م 
 ولَقَد سبقَت كَِلمتنا ِلِعباِدنا (170)فَكَفَروا ِبِه فَسوف يعلَمونَ 

 ِلنيسرونَ (171)الْمورصنالْم ملَه مها (172) ِانندنِانَّ جو 
 (174) فَتولَّ عنهم حتى ِحٍني (173)لَهم الْغاِلبونَ 

ِصراَبو مونَ  هِصربي فوِجلُونَ (175)فَسعتسا يذَاِبناَفَِبع 
(176) ذَِريننالْم احبآَء صفَس ِتِهماحلَ ِبسز(177) فَِاذَا ن 

 واَبِصر فَسوف يبِصرونَ (178)وتولَّ عنهم حتى ِحٍني 
 وسالَم (180) يِصفُونَ  سبحانَ ربك رب الِْعزِة عما(179)

 ِلنيسرلَى الْم(181)ع الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح(182) و 
 bir  ِحيٍنkadar  حتَّىOnun için  عنْهمsen onlara aldırma فَتَولَّ

süreye 
174) Onun için sen bir süreye kadar onlara aldırma. 

و Veِصرَأب  halini görمه  onlarınَفوفَس  onlar daونِصربي  
görecekler 

175) Ve onların halini gör, onlar da görecekler. 
 ?acele mi istiyorlar  يستَعِجلُونAzabımızı َأفَِبعذَاِبنَا

176) Azabımızı acele mi istiyorlar? 
 ne kötü olur  فَساءYurtlarına  ِبساحِتِهمindiği  نَزَلzaman فَِإذَا

احبص sabahıنذَِرينالْم  uyarılanların 
177) Yurtlarına indiği zaman, uyarılanların sabahı ne kötü 
olur. 

و Veَّلتَو  sen aldırmaمنْهع  onlaraتَّىح  kadarِحيٍن  bir zamana 
178) Ve sen bir zamana kadar onlara aldırma. 

و Ve َأبِصر onların halini görَفوفَس  onlar daونِصربي  
göreceklerdir 

179) Ve onların halini gör, onlar da göreceklerdir. 
انحبس münezzehtirكبر  yücedirبر  Rabbinِةالِْعز  izzet 
sahibiامع  Seninِصفُوني  onların isnat etmekte oldukları 

vasıflardan 
180) Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte 
oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. 

و Veلَامس  selam olsunلَىع  üzerineِلينسرالْم  gönderilen 
peygamberlerin  

181) Ve gönderilen peygamberlerin üzerine selam olsun. 
دمالْحو hamd olsunِللَِّه  Allah'a daبر  Rabbi olanالَِمينالْع  

Alemlerin 
182) Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun. 
 
 

?hükmediyorsunuz  تَحكُمونNasıl  كَيفَ?oluyor size  لَكُمNe ما
154) Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? 

 düşünmüyor  تَذَكَّرونHiç musunuz? َأفَلَا
155) Hiç düşünmüyor musunuz? 

َأم Yoksaلَكُم  sizinلْطَانس  bir deliliniz mi var?ِبينم  açık 
156) Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? 

 doğru  صاِدِقينiseniz  كُنتُمEğer  ِإنkitabınızı  ِبِكتَاِبكُمgetirin فَْأتُوا
sözlülerden 

157) Eğer doğru sözlülerden iseniz, kitabınızı getirin! 
و Veلُواعج  uydurdularنَهيب  O’nun ileنيبو  arasında daالِْجنَِّة  

cinlerابنَس  bir soy birliğiلَقَدو  Andolsunْتِلمع  bilirlerُالِْجنَّة  
cinler deمِإنَّه  kendilerininونرضحلَم  hesap yerine 

götürüleceklerini 
158) Ve O’nun ile cinler arasında da bir soy birliği 
uydurdular. Andolsun, cinler de kendilerinin hesap yerine 
götürüleceklerini bilirler. 

انحبس münezzehtirاللَِّه  Allahامع  onlarınِصفُوني  isnat 
edegeldiklerinden 

159) Allah, onların isnat edegeldiklerinden münezzehtir. 
 ihlâsa  الْمخْلَِصينAllah'ın  اللَِّهkulları  ِعبادmüstesnadır ِإلَّا

erdirilmiş 
160) Allah'ın ihlâsa erdirilmiş kulları müstesnadır. 

فَِإنَّكُم Gerçekten sizlerو  ve وندبا تَعم taptığınız şeyler 
161) Gerçekten sizler ve taptığınız şeyler. 

ا َأنْتُمم Hiçbirinizِهلَيع  O’na karşıِبفَاِتِنين  saptıramazsınız 
162) Hiçbiriniz, O’na karşı saptıramazsınız. 

  الْجِحيِمgirecek صاِلي olan  هوkimseden  منbaşkasını ِإلَّا
Cehenneme 

163) Cehenneme girecek olan kimseden başkasını. 
و Veا ِمنَّا م herbirimiz için ِإلَّا لَه bizim oradaقَامم  bir makam 

vardırلُومعم  bilinen 
164) "Ve bizim herbirimiz için orada, bilinen bir makam 
vardır." 

و Ve ِإنَّا şüphesizنلَنَح  bizافُّونالص  sıra sıra dururuz 
165) "Ve şüphesiz biz, sıra sıra dururuz." 

و Ve ِإنَّا şüphesizنلَنَح  bizونحبسالْم  tesbih ederiz 
166) "Ve şüphesiz biz tesbih ederiz." 

و Veكَانُوا ِإن  idiقُولُونلَي  diyorlar 
167) "Ve (Putperestler) diyorlar idi." 

لَو olsaydıَأن  Kuşkusuzنَاِعنْد  yanımızda اِذكْر bir kitapِمن 
ِلينالَْأو öncekilere verilenlerden 

168) "Kuşkusuz öncekilere verilenlerden yanımızda bir 
kitap olsaydı", 

 ihlâslı  الْمخْلَِصينAllah'ın  اللَِّهkulları ِعبادolurduk لَكُنَّا
169) " Allah'ın ihlâslı kulları olurdu." 

Ama ileride  فَسوفİşte şimdi onuَ ِه ِبinkâr ettiler فَكَفَروا
ونلَمعي bileceklerdir 

170) İşte şimdi onu inkâr ettiler. Ama ileride bileceklerdir. 
لَقَدو Andolsun kiْقَتبس  vermişizdirتُنَاكَِلم  sözاِدنَاِلِعب  

kullarımızaِلينسرالْم  peygamber 
171) Andolsun ki, peygamber kullarımıza söz vermişizdir: 

مِإنَّه mutlakaملَه  Onlar  ونورنصالْم zafere ulaşacaklardır 
172) Onlar  mutlaka zafere ulaşacaklardır.

و Veِإن  şüphesizنَاندج  bizim ordumuzملَه  onlarونالْغَاِلب  
üstün gelecektir 

173) Ve bizim ordumuz şüphesiz  onlar üstün gelecektir.
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و Ve َانطَلَق Yürüyünلَُأالْم  ileri gelenlerمِمنْه  onlardanشُواام َأن  
bağlılıktaواِبراصو  direninِتكُملَى آِلهع  tanrılarınızaِإن  şüphesiz 

 istenen  يرادsizden  لَشَيءbudur هذَا
6) Ve onlardan ileri gelenler: Yürüyün, tanrılarınıza 
bağlılıkta direnin, sizden istenen şüphesiz budur.  

  ِإنSon  الْآِخرِةdinde de  ِفي الِْملَِّةbunu  ِبهذَاişitmedik ما سِمعنَا
Evetذَاه  buِإلَّا  ancakٌاخِْتلَاق  bir uydurmadır 

7) Son dinde de bunu işitmedik. Evet bu, ancak bir 
uydurmadır. 

 aramızdan  ِمن بيِننَاKur'an  الذِّكْرona  علَيِه?mi indirildi َأُؤنِزَل
 ي ِمن ِذكِْرşüphe  شَكiçine düştüler  ِفيbunlar  همBelki بْل

Kur'an'ım hakkındaْلب  Hayırالَم  Elbetteذُوقُواي  henüz 
tatmadılarذَاِبع  azabımı 

8) Kur'an aramızdan ona (Muhammed'e) mi indirildi?. 
Belki, bunlar Kur'an'ım hakkında şüphe içine düştüler. 
Hayır! Elbette azabımı henüz tatmadılar. 

َأم Yoksaهِعنْد م onların yanında mıdırاِئنخَز  hazineleriِةمحر  
rahmetكبر  Rabbininِزيِزالْع  azîzاِبهالْو  lütufkâr olan 

9) Yoksa Azîz, lütufkâr olan Rabbinin rahmet hazineleri 
onların yanında mıdır! 

َأم Yahutملَه  onların elinde midir?لْكم  hükümranlığıاِتاومالس  
göklerinِضالَْأرو  yerinو  ve امنَهيا بم ikisi arasında 

bulunanlarınتَقُوارفَلْي  Öyleyse yükselsinlerاِببِفي الَْأس  
yollarında 

10) Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların 
hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse yollarında 
yükselsinler. 

ندج bir ordudurنَاِلكا هم  işte şuradaومزهم  bozguna 
uğratılacaklardırاِبزالَْأح ِمن  Çeşitli gruplardan oluşmuş 

11) Çeşitli gruplardan oluşmuş bir ordudur; işte şurada 
bozguna uğratılacaklardır. 

 Nuh  نُوٍحkavmi  قَومOnlardan önce  قَبلَهمyalanladılar كَذَّبتْ
ادعو Âdنوعِفرو  Firavun daذُو  sahibiتَاِدالَْأو  kazıklar 

12) Onlardan önce Nuh kavmi, Âd (kavmi), kazıklar sahibi 
Firavun da, yalanladılar. 
Firavun, işkence yapmak istediği kimsenin ellerine ve ayaklarına 4 tane 
kazık çaktığı ve ölünceye kadar öylece bıraktığı için, "kazıklı" mânâsına 
gelen “evted” diye isimlendirilmiştir. Bir görüşe göre de, yer yüzünde 
kazıklar gibi sabit duran büyük ehram (pramitler) ve binaları olduğu için, 
ona bu isim verilmiştir.438 

و Veودثَم  Semûdمقَوو  kavmiلُوٍط  Lûtو  ابحَأص halkı da 
 birleşen  الَْأحزابİşte bunlar da  ُأولَِئكEyke اَأليكَِة

topluluklardır 
13) Ve Semûd (kavmi), Lût kavmi ve Eyke halkı da. İşte 
bunlar da birleşen topluluklardır. 

ِإن Evetُلٌّ ك onların her biriِإلَّا  كَذَّب yalanladılar َلسالر 
gönderilen peygamberleriَّقفَح  hak olduِعقَاِب  azabım 

14) Evet onların herbiri gönderilen peygamberleri 
yalanladılar da azabım hak oldu. 

و Ve نظُرا يم beklemektedirlerُؤلَاِءه  bunlar daلَّا ِإ ancak 
  ِمن فَواٍقbir an  لَهاolmayan  ماbir  واِحدةkorkunç sesً صيحةً

gecikmesi 
15) Ve bunlar da ancak, bir an gecikmesi olmayan korkunç 
bir ses beklemektedirler. 

و Ve قَالُوا dedilerنَابر  Rabbimizْلجع  verلَنَا  Bizimِقطَّنَا  
payımızıَلقَب  önceِموي  günündenاِبالِْحس  hesap 

16) Ve Rabbimiz! Bizim payımızı hesap gününden önce 
ver, dediler. 
 
 
 
 

 )38(  سورة ص  
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 بِل الَِّذين كَفَروا ِفى ِعزٍة وِشقَاٍق (1)ص والْقُراَِن ِذى الذِّكِْر 
 كَم اَهلَكْنا ِمن قَبِلِهم ِمن قَرٍن فَنادوا والَت ِحني مناٍص (2)
(3)مهِمن ِذرنم مآَء هوآ اَنْ جِجبعذَا   وونَ هقَالَ الْكَاِفرو 

 كَذَّاب اِحرٌء (4)سىذَا لَشا ِانَّ هاِحدا وةَ ِالَهلَ اْالَِلهعاَج 
 ابجلَى (5)عوا عِبراصوا وشاَِن ام مهُأل ِمنالْم طَلَقانو 

 ما سِمعنا ِبهذَا ِفى الِْملَِّة (6)لَشىٌء يراد اَِلهِتكُم ِانَّ هذَا 
 ِتالَقذَآ ِاالَّ اخِة ِانْ ها (7)اْالَِخرِننيب ِمن ِه الذِّكْرلَيِزلَ عَء اُن 

 اَم (8)بلْ هم ِفى شك ِمن ِذكِْرى بلْ لَما يذُوقُوا عذَاِب 
بِة رمحر آِئنزخ مهداِب ِعنهِزيِز الْوالْع (9)ك لْكم ملَه اَم 

 (10)السمواِت واْالَرِض وما بينهما فَلْيرتقُوا ِفى اْالَسباِب 
 كَذَّبت قَبلَهم قَوم (11)جند ما هناِلك مهزوم ِمن اْالَحزاِب 

 وثَمود وقَوم لُوٍط (12)نوٍح وعاد وِفرعونُ ذُو اْالَوتاِد 
 ابزاْالَح كَِة اُولَِئكلْئَي ابحاَص(13)و ِانْ كُلٌّ ِاالَّ كَذَّب 

 وما ينظُر هؤآلِء ِاالَّ صيحةً واِحدةً (14)الرسلَ فَحق ِعقَاِب 
 قَبلَ يوِم  وقَالُوا ربنا عجلْ لَنا ِقطَّنا(15)ما لَها ِمن فَواٍق 

 (16)الِْحساِب 
38 SAD SURESİ  

Kur'an-ı Kerim'in 38. suresi. 88 âyet, 732 kelime, 3069 harften 
ibarettir. Fasılası "ba, cim, dal, ra, sad, tı, kaf, lam, mim ve nun" 
harfleridir. Mekkî surelerden olup, Kamer suresinden sonra nâzil 
olmuştur. Adını birinci âyetin ilk harfi olan "Sad" harfinden 
almaktadır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

  الذِّكِْرveren  ِذيKur'an'a  الْقُرآِنyemin ederim ki  وSâd ص
Öğüt 

1) Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, 
  ِعزٍةiçindedirler  ِفيKüfredenler  الَِّذين كَفَرواaksine بْل

birgururو  ve ِشقَاٍق tefrika 
2) Küfredenler, aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler. 

كَم niceلَكْنَاَأه  helâk ettikِلِهمقَب ِمن  Onlardan önceٍنقَر ِمن  
nesilleriاوفَنَاد  Feryat ettilerو  Veَلَات  artık değildiِحين  
zamanıنَاٍصم  kurtulma 

3) Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Feryat ettiler. Ve 
artık kurtulma zamanı değildi. 

و Veواِجبع  şaştılarمهاءج َأن  gelmesineنِْذرم  bir uyarıcının
مِمنْه kendilerineو  ve قَاَل dedilerونالْكَاِفر  kâfirlerذَاه  Buاِحرس  

bir sihirbazdırكَذَّاب  pek yalancı 
4) Ve kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve 
kâfirler: Bu pek yalancı bir sihirbazdır! dediler. 

Doğrusu  ِإنtek واِحدا tek ilah ِإلَها İlahları الْآِلهةَ?mı yaptı َأجعَل
 tuhaf  عجابbir şeydir  لَشَيءbu هذَا

5) İlahları, tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir. 
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 اباَو هِد ِانذَا اْالَي داوا دندبع اذْكُرقُولُونَ وا يلَى مع ِبرِاص
(17)بسي هعالَ ما الِْجبنرخا ساِق  ِانراِْالشو ِشىِبالْع نح
(18) اباَو ةً كُلٌّ لَهورشحم رالطَّي(19) و لْكَها منددشو 

 وهلْ اَتيك نبؤا (20)واَتيناه الِْحكْمةَ وفَصلَ الِْخطَاِب 
 ابروا الِْمحروسِم ِاذْ تص(21)الْخ داولَى دلُوا عخِاذْ د 

فَِزع ِمنهم قَالُوا الَ تخف خصماِن بغى بعضنا علَى بعٍض فَ
فَاحكُم بيننا ِبالْحق والَ تشِططْ واهِدنآ ِالَى سوآِء الصراِط 

 ِانَّ هذَآ اَِخى لَه ِتسع وِتسعونَ نعجةً وِلى نعجةٌ واِحدةٌ (22)
 قَالَ لَقَد ظَلَمك (23)يها وعزِنى ِفى الِْخطَاِب فَقَالَ اَكِْفلِْن

ِبسؤاِل نعجِتك ِالَى ِنعاِجِه وِانَّ كَِثريا ِمن الْخلَطَآِء لَيبِغى 
بعضهم علَى بعٍض ِاالَّ الَِّذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وقَِليلٌ 

اَن داود ظَنو ما هم هبر فَرغتفَاس اهنا فَتاماِكعر رخو اباَنو 
 فَغفَرنا لَه ذَِلك وِانَّ لَه ِعندنا لَزلْفَى وحسن ماٍَب (24)
 ياداود ِانا جعلْناك خِليفَةً ِفى اْالَرِض فَاحكُم بين الناِس (25)

هوى فَيِضلَّك عن سِبيِل اِهللا ِانَّ الَِّذين يِضلُّونَ ِبالْحق والَ تتِبِع الْ
عن سِبيِل اِهللا لَهم عذَاب شِديد ِبما نسوا يوم الِْحساِب 

(26) 
24) Andolsun ki, senin koyununu kendi koyunlarına 
katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Ve 
doğrusu ortakçıların çoğu, biri birlerinin haklarına tecâvüz 
ederler. Yalnız iman edip de iyi işler yapanlar müstesna. 
“Bunlar da ne kadar az” dedi. Ve Davud, kendisini 
denediğimizi sandı, Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip 
ruküya kapandı, Allah'a yöneldi. 

  ِإنVe وBu tutumundan dolayı   ذَِلكonu  لَهbağışladık افَغَفَرنَ
kuşkusuzلَه  onunنَاِعنْد  yanımızdaلْفَىلَز  yüksek bir makamı 

و ve نسح güzelآٍبم  bir geleceği vardır 
25) Bu tutumundan dolayı onu bağışladık. Ve kuşkusuz 
yanımızda onun yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği 
vardır. 

  خَِليفَةbiz seni yaptıkً  جعلْنَاكGerçekten  ِإنَّاDavud داوودEy  يا
halifeِضِفي الَْأر  yeryüzündeكُمفَاح  hükmetنيب  arasındaالنَّاِس  

O halde insanlarِّقِبالْح  adaletleو  Veلَا تَتَِّبع  uymaىوالْه  
hevâ-heveseِضلَّكفَي  bu seni saptırırِبيِلس نع  yolundanاللَِّه  

Allah'ınِإن  Doğrusuِضلُّوني الَِّذين  sapanlaraِبيِلس نع  
yolundanاللَِّه  Allah'ınملَه  vardırذَابع  azapشَِديد  çetinاِبم  

karşılıkوانَس  unutmalarınaموي  gününüْاِب الِحس hesap 
26) Ey Davud! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. 
O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Ve hevâ-hevese 
uyma, bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın 
yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarına karşılık 
çetin bir azap vardır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, mal, makam ve serveti amaç seçip Allah'ı ve âhireti 
unutanların eninde-sonunda ilâhî tokadı yiyecekleri hatırlatılarak 
Karun'un âkîbeti misal getirildi. Sonra da âhiret yurdunda hazırlanan 
yüksek ve ferahlatıcı nîmetlere kimlerin lâyık olduğu hakkında aydınlatıcı 
bilgiler verildi. 
 
 
 

ِبراص sabretقُولُونا يلَى مع  Söylediklerineاذْكُرو  hatırlaنَادبع  
kulumuzوداود  Davud'uذَا  zatıِدالَْأي  o kuvvet sahibi ِإنَّه O 

hep ابَأو yönelirdi 
17) Söylediklerine sabret, kulumuz Davud'u, o kuvvet 
sahibi zatı hatırla. O, hep (Allah’a) yönelirdi. 

dağları  الِْجباَلbiz onun vermiştik emrine  سخَّرنَاKuşkusuz ِإنَّا
هعم onunla beraber نحبسي tesbih ederlerdi ِشيِبالْع Akşam

 sabah والِْإشْراِق
18) Kuşkusuz biz, dağları onun emrine vermiştik. Akşam 
sabah onunla beraber tesbih ederlerdi. 

و Ve رالطَّي kuşları daًةشُورحم  toplu haldeٌّكُل  hepsi deلَه  ona 
uyarakابَأو  tesbih ederlerdi 

19) Ve kuşları da toplu halde, hepsi de ona uyarak tesbih 
ederlerdi. 

و Veنَادشَد  kuvvetlendirmişلْكَهم  onun hükümranlığınıنَاهآتَيو  
ona vermiştikَةالِْحكْم  hikmetو  ve َلفَص güzelالِْخطَاِب  

konuşma  
20) Ve onun hükümranlığını kuvvetlendirmiş; ona hikmet 
ve güzel konuşma vermiştik. 

و Veْله  mı?َأتَاك  sana ulaştıُأنَب  haberiِمالْخَص  davacılarınِْإذ  
idiواروتَس  tırmanmışlarابرالِْمح  Mâbedin duvarına 

21) Ve sana davacıların haberi ulaştı mı? Mâbedin duvarına 
tırmanmışlar idi. 

  فَفَِزعDavud'un  داوودyanına علَى girmişlerdi  دخَلُواde ِإذْ
korkmuştuمِمنْه  onlardanقَالُوا  dedilerْلَا تَخَف  Korkma

  علَى بعٍضBiz birine  بعضنَاdavacıyız  بغَىiki hasım خَصماِن
biriكُمفَاح  hükmetَنينَا ب aramızdaِّقِبالْح  adaletle ْلَا تُشِْططو 

haksızlık etmeِدنَااهو  bize gösterاِءوِإلَى س  doğruاِطرالص  yolu
22) Davud'un yanına girmişlerdi de onlardan korkmuştu. 
"Korkma! Biz biri birine hasım iki davacıyız, aramızda 
adaletle hükmet, haksızlık etme; bize doğru yolu göster" 
dediler. 

ِإن Kuşkusuzذَاه  buَأِخي  kardeşimdirلَه  Onunعِتس  doksan
ونعِتسو dokuzًةجنَع  koyunu varو  Veِلي  benimseٌةجنَع  

koyunum varٌةاِحدو  bir tekفَقَاَل  dediاَأكِْفلِْنيه  Böyle iken Onu 
da bana verو  ve ِنيزع beni yendiِفي الِْخطَاِب  tartışmada 

23) Kuşkusuz bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu 
var. Ve benimse bir tek koyunum var. Böyle iken "Onu da 
bana ver" dedi ve tartışmada beni yendi. 
Tefsirciler şöyle der: Bazen "na'ce" kelimesi, kadından kinaye olarak 
kullanılabilir. "Bu takdirde, maksat şu olur: Onun 99 karısı, benim ise bir 
karım var. Böyleyken "Onu da benim mülküme ve kefaletim altına ver" 
dedi. Tartışmada bana baskın çıktı, sert ve katı söz söyledi.499 

sana haksızlıkta bulunmuştur  ظَلَمكAndolsun ki  لَقَدdedi قَاَل
  ِإلَى ِنعاِجِهsenin koyununu  نَعجِتكkatmak istemekle ِبسَؤاِل

kendi koyunlarınaو  Veِإن  doğrusuاكَِثير  çoğuالْخُلَطَاِء ِمن  
ortakçılarınِغيبلَي  haklarına tecâvüz ederlerمهضعب  birlerinin

iman edip de  الَِّذين آمنُواYalnız müstesna  ِإلَّاbiri بعٍضعلَى 
  ما همne kadar az  وقَِليٌلiyi  الصاِلحاِتişler yapanlar وعِملُوا

Bunlar daو  Veظَن  sandıوداود  Davudا فَتَنَّاهَأنَّم  kendisini 
denediğimiziتَغْفَرفَاس  mağfiret dileyerekهبر  Rabbindenخَرو  

eğilipااِكعر  rukua kapandıَأنَابو  Allah'a yöneldi 
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 bir ayağını tırnağı üstüne  علَيِهsunulmuştu  عِرضHani ِإذْ
dikenِشيِبالْع  ona akşama yakınُاِفنَاتالص  öbür üç ayağıyla 

toprağı kazıyanادالِْجي  yağız atlar 
31) Hani ona akşama yakın, bir ayağını tırnağı üstüne 
diken, öbür üç ayağıyla toprağı kazıyan, yağız atlar 
sunulmuştu. 

 istedim  حبsevgisini  َأحببتGerçekten benُ  ِإنِّيdedi فَقَاَل
  تَوارتNihayetْ  حتَّىRabbimi  ربيanmak  عن ِذكِْرmal الْخَيِر

güneşاِبِبالِْحج  perdelendi 
32) Gerçekten ben mal sevgisini, Rabbimi anmak için 
istedim, dedi. Nihayet güneş perdelendi.  

  مسحاbaşladı  فَطَِفقbanaَ  علَيOnları geri getirin ردوها
okşamayaوِقِبالس  Bacaklarınıو  ve نَاِقالَْأع boyunlarını 

33) "Onları bana geri getirin" (dedi). Bacaklarını ve 
boyunlarını okşamaya başladı.  

لَقَدو Andolsunفَتَنَّا  bizانملَيس  Süleyman'ıنَاَألْقَيو bırakıverdik 
  َأنَابsonra o ثُمbir ceset   جسداTahtının  كُرِسيِهüstüne علَى

eski haline döndü 
34) Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne 
bir ceset bırakıverdik, sonra o, eski haline döndü. 

بقَاَل ر Rabbimاغِْفر  bağışlaِلي  beniو  ve به armağan etِلي  
bana لْكًام mülküِغينْبلَا ي  nasib olmayanٍدِلَأح  hiçbir kimseye 

  الْوهابsen  َأنْتŞüphesizَ  ِإنَّكbenden sonra ِمن بعِدي
karşılıksız armağan edensin 

35) "Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiçbir kimseye 
nasib olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen, 
karşılıksız armağan edensin"dedi.  

  تَجِري ِبَأمِرِهrüzgarı  الريحonun  لَهBiz emrine verdik فَسخَّرنَا
Onun emriyleخَاءر  yumuşacık ُثيح istediği yereابَأص  

akardı 
36) Biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle istediği 
yere yumuşacık akardı. 

و Veاِطينالشَّي  şeytanları daَّكُل  her binaنَّاٍءب  ustasını و ve 
 dalgıç olanı غَواٍص

37) Ve şeytanları da; her bina ustasını ve dalgıç olanı.    
و Ve آخَِرين diğerleriniِنينقَرم  birbirine bağlanmışفَاِدِفي الَْأص  

sağlam kementlerle 
 
38)" Ve sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini. 

 veya  َأوİster ver  فَامنُنbizim bağışımızdır  عطَاُؤنَاİşte bu هذَا
ِسكَأم ister tutاٍبِر ِحسِبغَي  hesapsız 

39) "İşte bu bizim hesapsız bağışımızdır. İster ver veya 
ister tut." 

و Veِإن  doğrusuلَه  onunنَاِعنْد  bizim katımızdaلْفَىلَز  büyük 
bir değeriو  ve نسح güzelآٍبم  bir yeri vardır 

40) Ve doğrusu onun, bizim katımızda büyük bir değeri ve 
güzel bir yeri vardır. 

و Veاذْكُر  anنَادبع  kulumuzوبَأي  Eyyub'u daِْإذ  idiىنَاد  diye 
seslenmişهبر  O Rabbineَأنِّي  Doğrusuِنيسم  bana verdi 
طَانالشَّي şeytanٍبِبنُص  yorgunlukو  ve ذَاٍبع eziyet 

41) Ve kulumuz Eyyub'u da an. O, Rabbine: Doğrusu 
şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi, diye seslenmiş 
idi. 

كُضار yere vurِلكِبِرج  Ayağınıذَاه  İşteٌلغْتَسم  yıkanacakاِردب  
soğuk bir suابشَرو  içilecek 

42) Ayağını yere vur! İşte yıkanacak, içilecek soğuk bir su. 
 
 
 
 

 الَِّذين ظَن اِطالً ذَِلكا بمهنيا بمو ضاْالَرآَء وما السلَقْنا خمو
 الَِّذين  اَم نجعلُ(27)كَفَروا فَويلٌ ِللَِّذين كَفَروا ِمن الناِر 

اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت كَالْمفِْسِدين ِفى اْالَرِض اَم نجعلُ 
 ِكتاب اَنزلْناه ِالَيك مبارك ِليدبروا (28)الْمتِقني كَالْفُجاِر 

يمن ِنعم  ووهبنا ِلداود سلَ(29)اَياِتِه وِليتذَكَّر اُولُوا اْالَلْباِب 
 اباَو هِان دب(30)الْع اتاِفنالص ِشىِه ِبالْعلَيع ِرضِاذْ ع 

 ادى (31)الِْجيبِذكِْر ر نِر عيالْخ بح تببى اَحفَقَالَ ِان 
 ردوها علَى فَطَِفق مسحا (32)حتى توارت ِبالِْحجاِب 

 ولَقَد فَتنا سلَيمن واَلْقَينا علَى (33)الَعناِق ِبالسوِق واْ
 اباَن ا ثُمدسِه جِسيِلى (34)كُر بهِلى و اغِْفر بقَالَ ر 

 ابهالْو تاَن كِدى ِانعب ٍد ِمنِغى الَحبنلْكًا الَ ي(35)م 
ِرى ِباَمجت يحالر ا لَهنرخفَس ابثُ اَصيآًء حخ(36)ِرِه ر 

 واَخِرين مقَرِنني ِفى (37)والشياِطني كُلَّ بنآٍء وغَواٍص 
 هذَا عطَآؤنا فَامنن اَو اَمِسك ِبغيِر ِحساٍب (38)اْالَصفَاِد 

بدنآ  واذْكُر ع(40) وِانَّ لَه ِعندنا لَزلْفَى وحسن ماٍَب (39)
 (41)اَيوب ِاذْ نادى ربه اَنى مسِنى الشيطَانُ ِبنصٍب وعذَاٍب 

 ابرشو اِردلٌ بستغذَا مه ِلكِبِرج كُض(42)اُر 
و Veا خَلَقْنَام  biz yaratmadıkاءمالس  göğüضالَْأرو  yeriو  ve ام

zannıdır  ظَنBu  ذَِلكboş yere  باِطلًاikisi arasındakileri بينَهما
 o inkâr  ِللَِّذين كَفَرواVay haline  فَويٌلinkâr edenlerin الَِّذين كَفَروا
edenlerinالنَّاِر ِمن  ateşteki 

27) Ve göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere 
yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Vay o inkâr 
edenlerin ateşteki haline. 

َأم Yoksaُلعنَج  biz mi tutacağız?نُواآم الَِّذين  iman edip de
 لْمفِْسِدينgibi   كَاiyi  الصاِلحاِتişler yapanları وعِملُوا

bozgunculuk yapanlarِضِفي الَْأر  yeryüzündeَأم  mi 
tutacağız?ُلعنَج  mi sayacağız?تَِّقينالْم  sakınanlarıكَا  gibi اِرلْفُج 

yoldan çıkanlar 
28) Yoksa biz, iman edip de iyi işler yapanları, yeryüzünde 
bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Veya sakınanları 
yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız? 

ِكتَاب Kitab'ıلْنَاهَأنز  bu indirdikكِإلَي  Sanaكاربم  mübarek
 öğüt alsınlar ِليتَذَكَّرve   وâyetlerini  آياِتِهdüşünsünler ِليدبروا

diyeلُواُأو  olanlarاِبالَْألْب  aklı 
29) Sana bu mübarek Kitab'ı, âyetlerini düşünsünler ve aklı 
olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. 

و Veنَابهو  biz verdikوداوِلد  Davud'aانملَيس  Süleyman'ıمِنع  
Ne güzelدبالْع  bir kulduِإنَّه  Doğrusu oابَأو  daima yönelirdi

30) Ve biz Davud'a Süleyman'ı verdik. Ne güzel bir kuldu! 
Doğrusu o, daima (Allah’a) yönelirdi. 
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ووهبنا لَه اَهلَه وِمثْلَهم معهم رحمةً ِمنا وِذكْرى الُوِلى 
ا  وخذْ ِبيِدك ِضغثًا فَاضِرب ِبِه والَ تحنثْ ِان(43)اْالَلْباِب 

 اباَو هِان دبالْع ما ِنعاِبرص اهندجا (44)ونادِعب اذْكُرو 
 ِانآ (45)ِابرِهيم وِاسحق ويعقُوب اُوِلى اْالَيِدى واْالَبصاِر 

 وِانهم ِعندنا لَِمن (46)اَخلَصناهم ِبخاِلصٍة ِذكْرى الداِر 
طَفَيصاِر الْمياْالَخ ذَا الِْكفِْل (47)نو عسالْيِعيلَ ومِاس اذْكُرو 

 هذَا ِذكْر وِانَّ ِللْمتِقني لَحسن ماٍَب (48)وكُلٌّ ِمن اْالَخياِر 
(49) ابواْالَب مةً لَهحفَتٍن مداِت عنا (50) جِفيه ِكِئنيتم 

 وِعندهم قَاِصرات (51)هٍة كَِثريٍة وشراٍب يدعونَ ِفيها ِبفَاِك
 ابرِف اَتاِب (52)الطَّرِم الِْحسوونَ ِليدوعا تذَا م(53) ه 

 هذَا وِانَّ ِللطَّاِغني لَشر (54)ِانَّ هذَا لَِرزقُنا ما لَه ِمن نفَاٍد 
 هذَا (56) الِْمهاد  جهنم يصلَونها فَِبئْس(55)ماٍَب 

 اقغَسو ِميمح ذُوقُوه(57)فَلْي اجوكِْلِه اَزش ِمن راَخو 
 هذَا فَوج مقْتِحم معكُم الَ مرحبا ِبِهم ِانهم صالُوا الناَِر (58)
(59)لَن وهمتمقَد متاَن ا ِبكُمبحرالَ م متلْ اَنقَالُوا ب  ا فَِبئْس
 ارفاً ِفى (60)الْقَرا ِضعذَابع هذَا فَِزدا هلَن مقَد نا منبقَالُوا ر 
 (61)الناِر 

 kötü  لَشَرazgınlar için  ِللطَّاِغينelbette ِإنve   وBu böyle هذَا
 bir gelecek vardır مآٍب

55) Bu böyle; ve elbette azgınlar için kötü bir gelecek 
vardır. 

نَّمهج cehennemeانَهلَوصي  Onlar gireceklerفَِبْئس  Orası ne 
kötüادالِْمه  bir kalma yeridir 

56) Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma 
yeridir. 

 غَساقٌ ve  وkaynar su  حِميمOnu tatsınlar  فَلْيذُوقُوهİşte bu هذَا
irindir 

57) İşte bu; kaynar su ve irindir. Onu tatsınlar. 
و Veآخَر  başkaları da vardırشَكِْلِه ِمن  buna benzerاجوَأز  

türlü türlü 
58) Ve buna benzer daha türlü türlü başkaları da vardır. 

  معكُمcehenneme girecek  مقْتَِحمtopluluktur  فَوجİşte bu هذَا
beraberابحرلَا م  rahat yüzü görmesinِبِهم  Onlarمِإنَّه  Onlar 
mutlakaالُواص  gireceklerdirالنَّاِر  ateşe 

59) İşte bu sizinle beraber cehenneme girecek topluluktur 
Onlar rahat yüzü görmesin. Onlar mutlaka ateşe 
gireceklerdir. 

 rahat yüzü görmeyin  لَا مرحباasıl siz  َأنْتُمHayır  بْلderler قَالُوا
ِبكُم sizو  َأنْتُمتُممقَد sundunuzه  Onuلَنَا  bizeفَِبْئس  Ne kötü 

ارالْقَر bir yerdir 
60) Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin siz! Onu bize siz 
sundunuz! Ne kötü bir yerdir! derler. 

 önümüze  قَدمkim  منRabbimiz  ربنَاDediler ki قَالُوا
getirdiyseلَنَا  bizimذَاه  Bunuهفَِزد  onun artırاذَابع  azabını 

 ateşteki  ِفي النَّاِرiki kat ِضعفًا
61) Dediler ki: Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim 
getirdiyse onun ateşteki azabını iki kat artır.  

و Veنَابهو  bağışladıkلَه  onaلَهَأه  hem ailesiniمِمثْلَهو  bir 
misliniمهعم  hem de onlarla beraberًةمحر  bir rahmetِمنَّا  
bizdenو  ve ىِذكْر bir ibret olmak üzereِليِلُأو  sahipleri için 

deاِبالَْألْب  olgun akıl 
43) Ve bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir 
ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber 
bir mislini bağışladık. 

و Veْخُذ  al daِدكِبي  elineِضغْثًا  bir demet sapِربفَاض  vurِبِه  
onunlaْنَثلَا تَحو  yeminini böyle yerine getirَّا ِإن Gerçekten
  الْعبدNe iyi  ِنعمsabırlı  صاِبراonu  هbiz bulmuştuk وجدنَا

kulduِإنَّه  Gerçekten oابَأو  yönelirdi 
44) Ve eline bir demet sap al da onunla vur, yeminini böyle 
yerine getir. Gerçekten biz onu sabırlı bulmuştuk. Ne iyi 
kuldu! Gerçekten o (Allah’a) yönelirdi. 

و Veاذْكُر  anنَاادِعب kullarımızاِهيمرإب  İbrahimَاقحِإسو  İshakو  
ve قُوبعي Yakub’u daِديِلي الَْأيُأو  güçlüو  ve اِرصالَْأب basiretli 

45) Ve güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve 
Yakub’u da an.  

onları  همihlas sahipleri kıldık  َأخْلَصنَاGerçekten biz ِإنَّا
 yurdu  الداِرdüşünen  ِذكْرىkatıksızca ِبخَاِلصٍة

46) Gerçekten biz onları, katıksızca yurdu düşünen ihlas 
sahipleri kıldık. 

و Veمِإنَّه  gerçekten onlarنَاِعنْد  bizim katımızdaلَِمن  
olanlardandırنطَفَيصالْم  seçkinlerdenاِرالَْأخْي  hayırlı 

47) Ve gerçekten onlar, bizim katımızda seçkinlerden, 
hayırlı olanlardandır. 

و Veاذْكُر  anاِعيَلمِإس  İsmail’iعسالْيو  Elyesa’ıذَا الِْكفِْل  و 
Zülkifl’i deو  Veٌّكُل  hepsi deاِرالَْأخْي ِمن  hayırlılardandı 

48) Ve İsmail’i, Elyesa’ı ve Zülkifl’i de an. Ve hepsi de 
hayırlılardandı. 

  ِللْمتَِّقينdoğrusu  ِإنVe  وhatırlatmadır  ِذكْرİşte bu هذَا
sakınanlar içinنسلَح  güzelآٍبم  bir gelecek vardır 

49) İşte bu, bir hatırlatmadır. Ve doğrusu sakınanlar için 
güzel bir gelecek vardır. 

 yalnızca  لَهمaçılmış  مفَتَّحةAdnً  عدٍنcennetleri vardır جنَّاِت
kendilerineابوالَْأب  Kapıları 

50) Kapıları yalnızca kendilerine açılmış Adn cennetleri 
vardır. 

تَِّكِئينم koltuklara yaslanıp kurularakاِفيه  Onlarونعدي  isterler
 içecekler شَراٍب ve  وbir çok  كَِثيرٍةmeyveler  ِبفَاِكهٍةorada ِفيها

51) Onlar koltuklara yaslanıp kurularak orada bir çok 
meyveler ve içecekler isterler. 

و Ve مهِعنْد yanlarındaاتُ قَاِصر eşlerinden başkasına 
bakmayanِفالطَّر  kendilerine yaşıtابَأتْر  güzeller vardır 

52) Ve yanlarında, eşlerinden başkasına bakmayan, 
kendilerine yaşıt güzeller vardır. 

 günü  ِليوِمvaad olunan  تُوعدونşeyler  ماİşte bunlardır هذَا
içinاِب الِْحس hesap 

53) İşte, hesap günü için vaad olunan şeyler bunlardır. 
ِإن Şüphesizذَاه  buقُنَالَِرز bizim verdiğimiz rızıktırام  yoktur
لَه Onaنَفَاٍد ِمن  tükenmek 

54) Şüphesiz bu, bizim verdiğimiz rızıktır. Ona tükenmek 
yoktur. 
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 mele-i  ِبالْملَِإbilgim  ِمن ِعلٍْمbenim كَان ِلي hiçbir yoktuما 
hakkındaلَىالَْأع  a'lâِْإذ  zamanونخْتَِصمي  Onlar tartıştığı 

69) Onlar tartıştığı zaman benim mele-i a'lâ hakkında 
hiçbir bilgim yoktu. 

 bir نَِذير َأنَا َأنَّما ancak  ِإلَّاBana  ِإلَيvahyolunmaktadır ِإن يوحى
uyarıcı olduğumِبينم  apaçık 

70) "Bana ancak, apaçık bir uyarıcı olduğum 
vahyolunmaktadır.." 

  ِإنِّيmeleklere  ِللْملَاِئكَِةRabbin  ربكbuyurduğu قَاَل zamanِإذْ
Ben muhakkakقٌ خَاِل yaratacağımاشَرب  bir insanِطيٍن ِمن  

çamurdan 
71) Rabbin meleklere buyurduğu zaman: Ben muhakkak 
çamurdan bir insan yaratacağım. 

  ِفيِهüfürdüğüm  ونَفَخْتOnu tamamlayıpُ  سويتُهzaman فَِإذَا
içine deوِحير ِمن  ruhumdanوافَقَع  kapanınلَه  derhal ona 
اِجِدينس secdeye 

72) Onu tamamlayıp, içine de ruhumdan üfürdüğüm 
zaman, derhal ona secdeye kapanın. 

دجفَس secde ettilerُلَاِئكَةالْم  meleklerمكُلُّه  Bütünونعمَأج  toptan 
73) Bütün melekler toptan secde ettiler. 

 ِمنoldu  كَانve   وbüyüklük tasladı  استَكْبرİblis يس ِإبِلYalnız ِإلَّا
الْكَاِفِرين kâfirlerden 

74) Yalnız İblis büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. 
 َأنseni meneden   منَعكnedir?  ماİblis  ِإبِليسEy  ياbuyurdu قَاَل

دجتَس secde etmektenُا خَلَقْتِلم  yarattığımaيدِبي  İki elimle 
  ِمن الْعاِلينmisin?  كُنتyoksaَ  َأمBöbürlendin mi َأاستَكْبرتَ

yücelerden 
75) Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni 
meneden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin? 
buyurdu. 

 Beni  خَلَقْتَِنيondan  ِمنْهhayırlıyım  خَيرBen  َأنَاdedi قَاَل
yarattınنَاٍر ِمن  ateştenخَلَقْتَهو  onu yarattınِطيٍن ِمن  çamurdan 

76) Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu 
çamurdan yarattın, dedi. 

  رِجيمSen artık  فَِإنَّكoradan  ِمنْهاÇık  فَاخْرجbuyurdu قَاَل
kovulmuş birisin 

77) Çık oradan! Sen artık kovulmuş birisin, buyurdu. 
و Veِإن  kuşkusuzكلَيع  senin üzerindedirنَِتيلَع  lânetimِإلَى  

kadarِموي  gününeيِنالد  ceza 
78) Ve kuşkusuz ceza gününe kadar lânetim senin 
üzerindedir.  

  ِإلَىO halde bana mühlet ver  فََأنِظرِنيRabbim  ربdedi قَاَل
kadarِموي  güneثُونعبي  tekrar diriltilecekleri 

79) Rabbim! O halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana 
mühlet ver, dedi. 

 mühlet verilenlerdensin  ِمن الْمنظَِرينSen  فَِإنَّكbuyurdu قَاَل
80) "Sen mühlet verilenlerdensin'' buyurdu. 

 Malum  الْمعلُوِمbelirlenen  الْوقِْتgüne  يوِمkadar ِإلَى
81) "Malum belirlenen güne kadar." 

  لَُأغِْوينَّهمSenin mutlak kudretine andolsun ki  فَِبِعزِتكdedi قَاَل
onların mutlaka azdıracağımِعينمَأج  hepsini 

82) Senin mutlak kudretine andolsun ki, onların hepsini 
mutlaka azdıracağım"dedi 

 ihlâslı  الْمخْلَِصينonlardan  ِمنْهمkulların  ِعبادكAncak hariç ِإلَّا
83) "Ancak onlardan ihlâslı kulların hariç." 
 
 
 
 
 

 (62)ناَ الَ نرى ِرجاالً كُنا نعدهم ِمن اْالَشراِر وقَالُوا ما لَ
 ارصاْالَب مهنع اغَتز ا اَمِريِسخ ماهذْنخ(63)اَت ِانَّ ذَِلك 

 قُلْ ِانمآ اَنا منِذر وما ِمن ِالٍَه ِاالَّ (64)لَحق تخاصم اَهِل الناِر 
اِحداُهللا الْو ارا (65) الْقَهمهنيا بمِض واْالَراِت وومالس بر 

 فَّارالْغ ِزيز(66)الْع ِظيما عؤبن و(67) قُلْ ه هنع متاَن 
 ما كَانَ ِلى ِمن ِعلٍْم ِبالْمِأل اْالَعلَى ِاذْ (68)معِرضونَ 
 (70) اَنمآ اَنا نِذير مِبني  ِانْ يوحى ِالَى ِاالَّ(69)يختِصمونَ 

 فَِاذَا (71)ِاذْ قَالَ ربك ِللْملَِئكَِة ِانى خاِلق بشرا ِمن ِطٍني 
 اِجِدينس وا لَهوِحى فَقَعر ِفيِه ِمن تفَخنو هتيو(72)س 

 ِاستكْبر  ِاالَّ ِابِليس(73)فَسجد الْملَِئكَةُ كُلُّهم اَجمعونَ 
 الْكَاِفِرين كَانَ ِمن(74)و دجساَنْ ت كعنا مم ِليسآِابقَالَ ي 

 اِلنيالْع ِمن تكُن اَم تركْبتاَس ىدِبي لَقْتا خقَالَ (75)ِلم 
 قَالَ (76)اَنا خير ِمنه خلَقْتِنى ِمن ناٍر وخلَقْته ِمن ِطٍني 

فَاخ ِجيمر كا فَِانهِمن جِم (77)روِتى ِالَى ينلَع كلَيِانَّ عو 
 قَالَ (79) قَالَ رب فَاَنِظرِنى ِالَى يوِم يبعثُونَ (78)الديِن 

 ظَِريننالْم ِمن كلُوِم (80)فَِانعقِْت الْمِم الْووقَالَ (81) ِالَى ي 
الُغِْوي ِتكفَِبِعز ِعنيماَج مه(82)ن لَِصنيخالْم مهِمن كادِاالَّ ِعب 

(83) 
و Veقَالُوا  derler kiام  niçinلَنَا  buradaىلَا نَر  görmüyoruz?

  ِمن الَْأشْراِرsaydığımız  نَعدهمKendilerini  كُنَّاadamları ِرجالًا
kötülerden 

62) Ve derler ki: Kendilerini (dünyada iken) kötülerden 
saydığımız adamları burada niçin görmüyoruz? 

Yoksa  َأمAlaya  ِسخِْرياonlar همaldığımız değil miydi?  َأاتَّخَذْنَا
 gözden mi  الَْأبصارonları  عنْهمkaçırdık? زاغَتْ

63) Alaya aldığımız onlar değil miydi? Yoksa onları gözden 
mi kaçırdık? 

ِإن şüphesizذَِلك  İşte buٌّقلَح  bir gerçektirمتَخَاص  tartışması
 ateş  النَّاِرehlinin َأهِل

64) İşte bu, ateş ehlinin tartışması, şüphesiz bir gerçektir. 
 امve   وbir uyarıcıyım  منِذرBen  َأنَاsadece  ِإنَّماDe ki قُْل

yokturِإلٍَه ِمن  bir ilahِإلَّا  başkaاللَّه  Allah'tanاِحدالْو  Tekارالْقَه  
kahhâr olan 

65) De ki: Ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve Kahhâr olan 
Allah'tan başka bir ilah yoktur. 

بر Rabbiاِتاومالس  Göklerinِضالَْأرو  yerinو  ve ام 
bulunanlarınامنَهيب  ikisi arasındaِزيزالْع  üstündürالْغَفَّار  
bağışlayıcıdır 

66) Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi 
üstündür, bağışlayıcıdır. 

 büyük  عِظيمbir haberdir  نَبٌأBu  هوDe ki قُْل
67) De ki: "Bu büyük bir haberdir." 

َأنْتُم Sizنْهع  ondanونِرضعم  yüz çeviriyorsunuz 
68) "Siz ondan yüz çeviriyorsunuz." 
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و قاَقُولُ قَالَ فَالْح ق(84)الْح نِممو كِمن منهج لئَنالَم 
 ِعنيماَج مهِمن كِبعآ (85)تمٍر واَج ِه ِمنلَيع ئَلُكُمآ اَسقُلْ م 
 كَلِِّفنيتالْم ا ِمن(86)اَن الَِمنيِللْع ِاالَّ ِذكْر و(87) ِانْ ه 
 (88)ٍني ولَتعلَمن نباَه بعد ِح
 )39( سورة الزمر  

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 ِانآ اَنزلْنآ ِالَيك (1)تنِزيلُ الِْكتاِب ِمن اِهللا الْعِزيِز الْحِكيِم 

 ينالد ا لَهِلصخِد اَهللا مبفَاع قِبالْح اب(2)الِْكت يناَالَ ِللَِّه الد 
لَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنِه اَوِليآَء ما نعبدهم ِاالَّ الْخاِلص وا

ِليقَربونآ ِالَى اِهللا زلْفَى ِانَّ اَهللا يحكُم بينهم ِفى ما هم ِفيِه 
 كَفَّار كَاِذب وه نِدى مهِلفُونَ ِانَّ اَهللا الَ يتخ(3)ي اداَر لَو 

ذَ ولَدا الَصطَفَى ِمما يخلُق ما يشآُء سبحانه هو اُهللا اُهللا اَنْ يتِخ
 ارالْقَه اِحد(4)الْو ركَوي قِبالْح ضاْالَراِت وومالس لَقخ 

 سمالش رخسِل ولَى اللَّيع ارهالن ركَوياِر وهلَى النلَ عاللَّي
  (5) يجِرى الَجٍل مسمى اَالَ هو الْعِزيز الْغفَّار والْقَمر كُلٌّ

3) Dikkat et, hâlis din yalnız Allah'ındır. O'nu bırakıp bir 
takım dostlar edinenler: Onlara, bizi sadece Allah'a 
yaklaştırsınlar, yükseltsinler diye kulluk ediyoruz. Doğrusu 
Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde onların aralarında hüküm 
verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı, inkârcı olan kimseyi 
doğru yola iletmez. 
Cüveybir, İbni Abbâs (r.a.)'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Bu ayet üç 
kabile hakkında nazil oldu: Âmir, Kinâne ve Benû Seleme. Bunlar putlara 
kulluk ediyorlar ve "Melekler O'nun kızlarıdır." diyorlardı. Putlara kulluk 
ederken iddiaları şuydu: "Biz o putlara, sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar 
diye tapıyoruz."439 

لَو Eğerادَأر  isteseydiاللَّه  Allahَتَِّخذي َأن  edinmekَلا ود bir evlât 
  ما يشَاءyarattıklarından  يخْلُقelbetteُ  ِمماseçerdi لَاصطَفَى

dilediğiniانَهحبس  O yücedirوه  Oاللَّه  Allah'tırاِحدالْو  tekارالْقَه  
kahhâr olan 

4) Eğer Allah bir evlât edinmek isteseydi, elbette 
yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir. O, tek, 
Kahhâr olan Allah'tır. 

 hak ile  ِبالْحقyeriِّ الَْأرضve   وGökleri  السماواِتyarattı خَلَقَ
ركَوي örtüyorَلاللَّي  Geceyiلَىع  üzerineاِرالنَّه  gündüzünركَويو  

sarıyorارالنَّه  gündüzü deلَىع  üzerineِلاللَّي  geceninو  Ve 
خَّرس emri altına almıştırسالشَّم  güneşiو  ve رالْقَم ayıٌّكُل  Her 
biriِريجي  akıp giderٍلِلَأج  bir süreye kadarىمسم  belliَألَا  

Dikkat etوه  Oِزيزالْع  azîzdirالْغَفَّار  bağışlayandır 
5) Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine 
örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Ve güneşi ve 
ayı emri altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp 
gider. Dikkat  et! O, Azîz’dir, bağışlayandır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, insanların kafa ve kalplerini, yol ve izlerini 
aydınlatan Kur'ân'ın Allah'tan indirilme bir kitap olduğu, aynı zamanda 
hak ile indirildiği belirtilerek onu bu açıdan değerlendirmemiz istenildi. 
Sonra da kulluk ve ibâdetimizi ıhlâs üzere yapmamız emredilerek, ilâhî 
rızaya dikkatimiz çekildi. Putları Allah'a ortak koşanlar uyarılarak 
yönlendirici bilgiler verildi. 
 
 
 

  َأقُوُلben hakkı الْحقَّ ve  وİşte bu haktır  فَالْحقDedi kiُّ قَاَل
söylerim 

84) Dedi ki: " İşte bu haktır ve ben hakkı söylerim." 
لََأنلََأم Mutlaka dolduracağımنَّمهج  cehennemiِمنْك  senو  sen 

كتَِبع نِمم sana uyanمِمنْه  kimselerinِعينمَأج  hepsiyle 
85) "Mutlaka sen ve sana uyan kimselerin hepsiyle 
cehennemi dolduracağım." 

 ِمنBuna karşılık  علَيِهsizden istemiyorum  ما َأسَألُكُمDe ki قُْل
 olduğundan  ِمن الْمتَكَلِِّفينben  َأنَاdeğilim ما Ve  وbir ücret َأجٍر

başka türlü görünenlerden de 
86) De ki: Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. 
Ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. 

ِإن Evetوه buَّا ِإل ancakِذكْر bir öğüttürالَِمينِللْع  âlemler için 
87) Evet bu ancak âlemler için bir öğüttür. 

و Ve نلَملَتَع çok iyi öğreneceksinizَأهنَب  onun verdiği haberin 
doğruluğunuدعب  sonraِحيٍن  bir zaman 

88) Ve onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra 
çok iyi öğreneceksiniz. 

 
39 ZÜMER SURESİ  

Kur'ân-ı Kerîm'in 39. sûresi. 75 âyet, 1170 kelime ve 4708 harftir. 
Fasılası, mim, nun, lam, ye, be, dal ve ra harfleridir. Mekkî 
surelerden olup Sebe sûresinden sonra nâzil olmuştur. 52 ve 54. 
âyetlerinin Medine'de nazil olduğuna dair rivâyetler vardır. Adını 
yetmişbirinci âyetinde geçen Zümer kelimesinden almıştır. 
Zümer kelimesi, zümrenin çoğuludur. Zümre, topluluk, cemâat 
demektir. Buna göre zümer, topluluk, cemâatler, demektir. 71,72, 
ve 73. âyetlerinde cehenneme ve cennete sevkedilecek 
cemâatlerden söz edildiği için, sûreye bu isim verilmiştir. Aynı 
zamanda sûreye Ğuref sûresi de denir. Ğuref kelimesi, ğurfe'nin 
çoğuludur. Ğuref ise, oda demektir. Sûrenin 20. âyetinde, cennet 
ehli olanlar için, cennette yapılan ve altlarından ırmaklar akan 
odalardan bahsedildiği için, sûreye ğuref sûresi de denmiştir.500 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

  الْعِزيِزAllah katından  ِمن اللَِّهKitap  الِْكتَاِبindirilmiştir تَنِْزيُل
izzet sahibiِكيِمالْح  hikmet 

1) (Bu) Kitap izzet, hikmet sahibi Allah katından 
indirilmiştir. 

  ِبالْحقKitab'ıِّ  الِْكتَابsana  ِإلَيكindirdik  َأنزلْنَاŞüphesiz ki ِإنَّا
hak olarakدبفَاع  O halde sen de kulluk etَّالل ه Allah'aاخِْلصم 

لَه has kılarak ينالد  dini 
2) Şüphesiz ki Kitab'ı sana hak olarak indirdik. O halde sen 
de dini Allah'a has kılarak kulluk et. 
(*)Yani: Ey Peygamber! Biz sana, içinde hiçbir şüphe olmayan, bâtıl veya 
boş şeyin karışmadığı doğruyu kapsayan o yüce Kur'an'ı indirdik. 
İbadetini bir olan Allah'a tahsis ederek O'na kulluk et. Amelinde ve 
niyetinde Rabbinden başkasını kastetme. 

 والَِّذينhâlis  الْخَاِلصdin  الدينyalnız Allah'ındır  ِللَِّهDikkat et َألَا
bir takım dostlar  َأوِلياءO'nu bırakıp  دوِنِه ِمنedinenler اتَّخَذُوا

مهدبا نَعم Onlara kulluk ediyoruzِإلَّا  sadeceونَابقَرِلي  bizi 
yaklaştırsınlar diyeِإلَى اللَِّه  Allah'aلْفَىز  yükseltsinlerِإن  

Doğrusuاللَّه  Allahكُمحي  hüküm verecektirمنَهيب  aralarında
  ِإنayrılığa  يخْتَِلفُونdüştükleri  ِفيِهonların  همşeylerde ِفي ما

Şüphesizاللَّه  Allahِديهلَا ي  doğru yola iletmezنم  kimseyiوه  
olanكَاِذب  yalancıكَفَّار  inkârcı 
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و Veِإذَا  gelinceسم  başına انالِْإنْس insanınرض  bir sıkıntıاعد  
yalvarırهبر  Rabbineاِنيبم  yönelerekِهِإلَي  O'naثُم  Sonraِإذَا  
zamanلَهخَو  ona verildiğiًةمِنع  bir nimetِمنْه  kendisinden 
نَِسي unuturا كَانم  olduğunuوعدي  yalvarmışِهِإلَي  O’naُلقَب ِمن  

öncedenَلعجو  koşarِللَِّه  Allah'ınاادَأنْد  eşler َِّضلِلي saptırmak 
içinِبيِلِهس نع  yolundanقُْل  De kiتَّعتَم  eğlenedurِبكُفِْرك  

Küfrünleقَِليلًا  birazِإنَّك  çünkü sen muhakkakاِبحَأص ِمن  
ehlindensinالنَّاِر  ateş 

8) Ve insanın başına bir sıkıntı gelince, Rabbine yönelerek 
O'na yalvarır. Sonra kendisinden ona bir nimet verildiği 
zaman, önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah'ın 
yolundan saptırmak için O'na eşler koşar. De ki: Küfrünle 
biraz eğlenedur; çünkü sen, muhakkak ateş ehlindensin. 

نَأم Yoksa midir?وه  kimseٌقَاِنت  gönülden itaat edenآنَاء  
kalkıp daِلاللَّي  geceleyinااِجدس  secde و ve اقَاِئم kıyamda 

durarakذَرحي  çekinenَةالْآِخر  ahirettenو  ve وجري dileyen 
 Hiç  يستَِوي?mu  هْلDe ki  قُْلRabbinin  ربِهrahmetini رحمةَ

bir olurونلَمعي الَِّذين  bilenlerleونلَمعلَا ي الَِّذينو  bilmeyenlerاِإنَّم  
Doğrusu ancakتَذَكَّري  bunları hakkıyla düşünürلُواُأو  

sahipleriاِبالَْألْب  akıl 
9) Yoksa gönülden itaat eden geceleyin kalkıp da secde 
ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen 
ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse midir? De ki: Hiç 
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl 
sahipleri bunları hakkıyla düşünür. 
(*)"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu" ifadesindeki "bilme"den 
maksat, bu âyetler bağlamında öncelikle, yalnız zor durumda kalındığı 
zaman değil, her zaman Allah'ı bilip tanımayı (ma'rifatullah), bu irfan 
sayesinde yaratılmışlara kul olmaktan kurtulup yaratana kul olmanın 
önemini kavramayı ifade eder. Bununla birlikte "Hİç bilenlerle 
bilmeyenler bir olur mu" cümlesi, daha genel olarak -hangi konuda olursa 
olsun- ilmin yani doğru bilginin Allah katında mutlak bir değer olduğuna 
işaret eder. Esasen iman da ilim sayesinde kazınılır. 

 karşı  اتَّقُواinanan  الَِّذين آمنُواkullarım ِعباِد Ey  ياDeki قُْل
gelmekten sakınınكُمبر  Rabbinizeِللَِّذين  vardırنُواسَأح  iyilik 

 yeryüzü  وَأرضiyilik yapanlara  حسنَةdünyadaٌ  الدنْياBu ِفي هِذِه
 ödenecektir  يوفَّىYalnız  ِإنَّماgeniştir  واِسعةAllah'ınٌ اللَِّه

وناِبرالص sabredenlereمهرَأج  mükâfatlarıاٍبِر ِحسِبغَي  hesapsız 
10) Deki: Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten 
sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın 
yeryüzü geniştir. Yalnız sabredenlere, mükâfatları hesapsız 
ödenecektir. 
Beyhakî'nin ve Musned'inde Ebu Hatim el-Bustî'nin İbn Ömer'den 
rivayetle tahriclerinde o şöyle demiştir: "Mallarını Allah yolunda 
harcıyanların misali bir dâne gibidir ki o dâne yedi başak bitirir..." âyeti 
nazil olunca Hz. Peygamber (a.s): "Rabbim ümmetime artır dedi de 
"Kimdir o ki Allah'a güzel bir ödünç versin de Allah onu kat kat, birçok 
katlar artırsın." (Bakara, 2/245) âyeti nazil oldu. Efendimiz (a.s): "Rabbim 
ümmetime daha artır." dedi de bu sefer "Sabredenlere ecirleri elbette 
hesapsız olarak verilecektir." âyeti nazil oldu.440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هلَ ِمنعج ٍة ثُماِحدفٍْس ون ِمن لَقَكُمخ ِمن لَ لَكُمزاَنا وهجوا ز
اْالَنعاِم ثَماِنيةَ اَزواٍج يخلُقُكُم ِفى بطُوِن اُمهاِتكُم خلْقًا ِمن بعِد 
خلٍْق ِفى ظُلُماٍت ثَالٍَث ذَِلكُم اُهللا ربكُم لَه الْملْك آل ِالَه ِاالَّ 

فُروا فَِانَّ اَهللا غَِنى عنكُم والَ  ِانْ تكْ(6)هو فَاَنى تصرفُونَ 
يرضى ِلِعباِدِه الْكُفْر وِانْ تشكُروا يرضه لَكُم والَ تِزر واِزرةٌ 
ِوزر اُخرى ثُم ِالَى ربكُم مرِجعكُم فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ 

 وِاذَا مس اِْالنسانَ ضر دعا ربه (7)ِر ِانه عِليم ِبذَاِت الصدو
مِنيبا ِالَيِه ثُم ِاذَا خولَه ِنعمةً ِمنه نِسى ما كَانَ يدعو ِالَيِه ِمن قَبلُ 
 كقَِليالً ِان ِبكُفِْرك عتمِبيِلِه قُلْ تس نِضلَّ عا ِلياددلَ ِللَِّه اَنعجو

اِر ِمناِب النحا (8) اَصاِجدِل سآَء اللَّياَن قَاِنت وه ناَم 
 ِوى الَِّذينتسلْ يِه قُلْ هبةَ رمحو رجريةَ واْالَِخر ذَرحا يقَآِئمو

 قُلْ (9)يعلَمونَ والَِّذين الَ يعلَمونَ ِانما يتذَكَّر اُولُوا اْالَلْباِب 
باِد الَِّذين اَمنوا اتقُوا ربكُم ِللَِّذين اَحسنوا ِفى هِذِه الدنيا ياِع

حسنةٌ واَرض اِهللا واِسعةٌ ِانما يوفَّى الصاِبرونَ اَجرهم ِبغيِر 
 (10)ِحساٍب 

خَلَقَكُم Sizi yarattıنَفٍْس ِمن  nefistenٍةاِحدو  bir tekثُم  sonraَلعج  
yarattıاِمنْه  ondan daاهجوز  eşiniَلَأنْزو  meydana getirdiلَكُم  

Sizin içinاِمالَْأنْع ِمن  hayvanlardanَةاِنيثَم  sekizاٍجوَأز  eşخْلُقُكُمي  
Sizi deطُوِنِفي ب  karınlarındaاِتكُمهُأم  annelerinizinخَلْقًا  

yaratmaktadırِدعب ِمن  sonraخَلٍْق  bir yaratılıştan ِفي içinde
  ربكُمAllah'tır  اللَّهİşte bu ذَِلكُمüç   ثَلَاٍثkaranlık ظُلُماٍت

Rabbinizلَه  O'nundurلْكالْم  Mülkلَا  yokturِإلَه  ilahِإلَّا  başka
وه O'ndanفََأنَّى  Öyleyken nasıl oluyor daتُص فُونر 

çevriliyorsunuz? 
6) Sizi bir tek nefisten (Âdem'den) yarattı, sonra ondan da 
eşini yarattı. Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana 
getirdi. Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, 
bir yaratılıştan sonra yaratmaktadır. İşte bu, Rabbiniz 
Allah'tır. Mülk O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. 
Öyleyken nasıl oluyor da (O'ndan ) çevriliyorsunuz? 

ِإن Eğerواتَكْفُر  inkâr edersenizفَِإن  şüphesizاللَّه  Allahغَِني  
muhtaç değildirنْكُمع  sizeو  Veىضرلَا ي  razı olmazاِدِلِعب  

kullarının ِه Oالْكُفْر  küfrüneو  Veوا  ِإنتَشْكُر şükrederseniz
هضري bunu kabul ederلَكُم  sizdenلَا تَِزرو  Hiçbir çekmez
 ِإلَىNihayet  ثُمdiğerinin  ُأخْرىgünahını  ِوزرgünahkâr واِزرةٌ
كُمبر Rabbinizedirكُمِجعرم  dönüşü نَبفَيُئكُم haber verirا كُنْتُمِبم  
sizeلُونمتَع  Yaptıklarınızıِإنَّه  Çünkü Oِليمع  hakkıyla bilendir
 kalplerde  الصدوِرolanı ِبذَاِت

7) Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz Allah, size muhtaç 
değildir. Ve O, kullarının küfrüne razı olmaz. Ve eğer 
şükrederseniz sizden bunu kabul eder. Hiçbir günahkâr 
diğerinin günahını çekmez. Nihayet dönüşü, Rabbinizedir. 
Yaptıklarınızı size haber verir. Çünkü O, kalplerde olanı 
hakkıyla bilendir. 
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 واُِمرت الَنْ (11)ه الدين قُلْ ِانى اُِمرت اَنْ اَعبد اَهللا مخِلصا لَ
 ِلِمنيسلَ الْمى (12)اَكُونَ اَوبر تيصِانْ ع افى اَخقُلْ ِان 

 (14) قُِل اَهللا اَعبد مخِلصا لَه ِديِنى (13)عذَاب يوٍم عِظيٍم 
ين خِسروآ فَاعبدوا ما ِشئْتم ِمن دوِنِه قُلْ ِانَّ الْخاِسِرين الَِّذ

 ِبنيانُ الْمرسالْخ وه ِة اَالَ ذَِلكمالِْقي موي ِليِهماَهو مهفُساَن
(15) ظُلَلٌ ذَِلك ِتِهمحت ِمناِر والن ظُلَلٌ ِمن ِقِهمفَو ِمن ملَه 

تنبوا  والَِّذين اج(16)يخوف اُهللا ِبِه ِعباده ياِعباِد فَاتقُوِن 
الطَّاغُوت اَنْ يعبدوها واَنابوآ ِالَى اِهللا لَهم الْبشرى فَبشر ِعباِد 

(17) الَِّذين اُولَِئك هنسونَ اَحِبعتلَ فَيونَ الْقَوِمعتسي اَلَِّذين 
 علَيِه  اَفَمن حق(18)هديهم اُهللا واُولَِئك هم اُولُوا اْالَلْباِب 
 لَِكِن الَِّذين اتقَوا (19)كَِلمةُ الْعذَاِب اَفَاَنت تنِقذُ من ِفى الناِر 

ربهم لَهم غُرف ِمن فَوِقها غُرف مبِنيةٌ تجِرى ِمن تحِتها 
 اداُهللا الِْميع ِلفخاِهللا الَ ي دعو اره(20)اْالَنرت اَنَّ اَهللا  اَلَم 

اَنزلَ ِمن السمآِء مآًء فَسلَكَه يناِبيع ِفى اْالَرِض ثُم يخِرج ِبِه 
زرعا مختِلفًا اَلْوانه ثُم يِهيج فَتريه مصفَرا ثُم يجعلُه حطَاما ِانَّ 

 (21)ِفى ذَِلك لَِذكْرى الُوِلى اْالَلْباِب 
19) Hakkında azap hükmü gerçekleşmiş kimseyi, ateşte 
olanı sen mi kurtaracaksın. 

لَِكن Fakatااتَّقَو الَِّذين  sakınanlaraمهبر  Rablerindenملَه  onlara 
 onların üstünde de  ِمن فَوِقهاyüksek köşkler vardır غُرفٌ
 akmaktadır  تَجِريbina edilmiştir  مبِنيةyüksek köşklerٌ غُرفٌ

 verdiği sözdür عدVe   وırmaklar  الَْأنْهارAltlarından ِمن تَحِتها
 verdiği sözden  الِْميعادAllah  اللَّهcaymaz  لَا يخِْلفAllah'ınُ اللَِّه

20) Fakat Rablerinden sakınanlara, onlara yüksek köşkler 
vardır, onların üstünde de yüksek köşkler bina edilmiştir. 
Altlarından ırmaklar akmaktadır. Ve Allah'ın verdiği 
sözdür. Allah, verdiği sözden caymaz. 

 indirdi  َأنْزَلAllah  اللَّهKuşkusuz  َأنGörmedin mi? َألَم تَرى
 kaynaklara ينَاِبيعonu   فَسلَكَهbir su  ماءgökten ِمن السماِء

yerleştirdiِضِفي الَْأر  yerdekiثُم  sonraخِْرجي  yetiştiriyorِبِه  
onunlaاعرز  ekinlerخْتَِلفًام  türlü türlüانُهَألْو  renklerdeثُم  
Sonraِهيجي  kurur daافَتَر  görürsünه  onlarافَرصم  sapsarı 

olduklarınıثُم  Sonra daلُهعجي  onu bir kırıntı yaparاطَامح  
kuruِإن  Şüphesizِفي ذَِلك  bunlardaىلَِذكْر  bir öğüt vardır 
 akıl  الَْألْباِبsahipleri için ِلُأوِلي

21) Görmedin mi? Kuşkusuz Allah gökten bir su indirdi, 
onu yerdeki kaynaklara yerleştirdi, sonra onunla türlü türlü 
renklerde ekinler yetiştiriyor. Sonra onlar kurur da sapsarı 
olduklarını görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. 
Şüphesiz bunlarda akıl sahipleri için bir öğüt vardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kulluk etmem  َأن َأعبدemrolundu  ُأِمرتBanaُ  ِإنِّيDe ki قُْل
اللَّه Allah'aاخِْلصم  hâlisلَه  O’naينالد  dini 

11) De ki: Bana, dini Allah'a hâlis kılarak O'na kulluk 
etmem emrolundu. 

و Veُتُأِمر  emrolunduِلَأن  banaَأكُون  olmamَلَأو  ilkiِلِمينسالْم  
müslümanların 

12) Ve bana müslümanların ilki olmam emrolundu. 
 karşı  ِإن عصيتkorkarımُ  َأخَافdoğrusuُ  ِإنِّيDe ki قُْل

gelirsemيبر  Rabbimeذَابع  azabındanٍموي  gününِظيٍمع  
büyük 

13) De ki: Rabbime karşı gelirsem, doğrusu büyük günün 
azabından korkarım. 

  لَهihlâs ile  مخِْلصاibadet ederim بد َأعAllah'a  اللَّهDe ki قُْل
ancakِديِني  Ben dinimde 

14) De ki: Ben dinimde ihlâs ile ancak Allah'a ibadet 
ederim. 

O'ndan başka  ِمن دوِنِهSiz de dilediğinize  ما ِشْئتُمtapın فَاعبدوا
 الَِّذينhüsrana uğrayanlar  الْخَاِسِرينGerçekten  ِإنDe ki قُْل

 hem  وَأهِليِهمhem kendilerini  َأنْفُسهمziyana sokanlardır خَِسروا
de aileleriniموي  günüِةامالِْقي  kıyametَألَا  Bilesiniz kiذَِلك  işte

وه buانرالْخُس  hüsrandırِبينالْم  apaçık 
15) Siz de O'ndan başka dilediğinize tapın! De ki: 
Gerçekten hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem 
kendilerini, hem de ailelerini ziyana sokanlardır. Bilesiniz 
ki, işte bu apaçık hüsrandır. 

ملَه Onlarınِقِهمفَو ِمن  üstlerindeظُلٌَل  tabakalarالنَّاِر ِمن  ateşten
ِتِهمتَح ِمنو altlarında daظُلٌَل  tabakalar varذَِلك  İşteُفخَوي  

korkutuyorاللَّه  Allahِبِه  bununlaهادِعب  kullarınıاي  Ey اِدِعب 
kullarımفَاتَّقُوِني  Yalnızca benden sakının 

16) Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da 
tabakalar var. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey 
kullarım! Yalnızca benden sakının.  

و Veواتَنَباج الَِّذين  kaçınıpَالطَّاغُوت  Tâğut'aاوهدبعي َأن  kulluk 
etmektenواَأنَابو  yönelenlereِإلَى اللَِّه  Allah'aملَه  vardırىشْرالْب  

müjdeشِّرفَب  müjdele اِديِعب Kullarımı 
17) Ve Tâğut'a kulluk etmekten kaçınıp, Allah'a yönelenlere 
müjde vardır. Kullarımı müjdele: 

الَِّذين Onlar kiونتَِمعسي  dinlerlerَلالْقَو  sözüونتَِّبعفَي  uyarlar
نَهسَأح en güzelineلَِئكُأو  İşte onlarالَِّذين  kimselerdirماهده  

doğru yola ilettiğiاللَّه  Allah'ınلَِئكُأوو  onlardırمه  Gerçek
 akıl  الَْألْباِبsahipleri de ُأولُوا

18) Onlar ki, sözü dinlerler, en güzeline uyarlar. İşte onlar, 
Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl 
sahipleri de onlardır. 
İbn Zeyd, bu âyet-i kerimenin, câhiliye devrinde bir tek Allah'a kulluk 
eden, "Yegâne ilâh Allah'tır." diyen üç kişi hakkında; Zeyd ibn Amr ibn 
Nüfeyl, Ebu Zerr el-Ğıfarî ve Selman el-Fârisî hakkında nazil olduğunu 
söylemiştir. 
İbn Kesîr der ki: Sahîh olan bu âyet-i kerimenin hem onlara, hem de 
onlar gibi Tâğût'a, putlara tapınmaktan sakınıp Allah'a dönen herkese 
şamil olmasıdır.501 

نَأفَم kimseyiَّقح  Hakkındaِهلَيع  gerçekleşmiş ُةكَِلم hükmü 
  ِفي النَّاِرolanı  منkurtaracaksın  تُنِقذsen miُ  َأفََأنْتazapَ الْعذَاِب
ateşte 
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نَأفَم kimse midir?تَِّقيي  korumaya çalışanِهِه ِبوج yüzünüوءس  
şiddetindenذَاِبالْع  azabınموي  günündeِةامالِْقي  Kıyametو  Ve 

 olduklarınızı  ما كُنْتُمtadın  ذُوقُواzalimlere  ِللظَّاِلِمينdenilir ِقيَل
ونتَكِْسب Kazanmış 

24) Kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya 
çalışan kimse midir? Ve zalimlere "Kazanmış olduklarınızı 
tadın" denilir. 

كَذَّب yalanladılar daِلِهمقَب ِمن الَِّذين  Onlardan öncekilerفََأتَا  
çattıمه  onlaraذَابالْع  azapُثيح ِمن  bir yerdenونرشْعلَا ي  

farkına varmadıkları 
25) Onlardan öncekiler yalanladılar da farkına varmadıkları 
bir yerden onlara azap çattı. 

مفََأذَاقَه onlara tattırdıاللَّه  Allahيالِْخز  rezilliğiاِةيِفي الْح  
hayatındaانْيالد  dünyaذَابلَعو  azabıِةالْآِخر  Ahiretرَأكْب  daha 
büyüktürلَو  Keşkeكَانُوا  idiونلَمعي  bilseler 

26) Allah, dünya hayatında onlara rezilliği tattırdı. Ahiret 
azabı daha büyüktür. Keşke bilseler idi. 

لَقَدو Andolsun kiنَابرض  biz verdikِللنَّاِس  insanlaraذَاِفي ه  bu 
 alsınlar diye  لَعلَّهمmisali  مثٍَلher türlü  ِمن كُلKur'an'daِّ الْقُرآِن

ونتَذَكَّري öğüt 
27) Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da 
insanlara her türlü misali verdik. 

 diye  لَعلَّهمpürüzsüz  غَير ِذي ِعوٍجArapça  عرِبياKur'an قُرآنًا
تَّقُوني Korunsunlar 

28) Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur'an.  
برض verirاللَّه  Allahثَلًام  misal olarakلًاجر  bir adam ileِفيِه  

sahip olduğuكَاءشُر  birçok ortaklarınونتَشَاِكسم  çekişip 
duranو  veلًاجر  bağlı olan bir adamıالَمس  yalnızٍلجِلر  bir 
kişiyeْله  midir?اِنتَِويسي  ikisi eşitثَلًام  Buدمالْح  Hamd 

mahsusturِللَِّه  Allah'aْلب  Fakatَأكْثَر  çoğu مه onlarınونلَمعلَا ي  
bilmezler 

29) Allah, çekişip duran birçok ortakların sahip olduğu bir 
adam (köle) ile ve yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı 
misal olarak verir. Bu ikisi eşit midir? Hamd Allah'a 
mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. 

ِإنَّك Muhakkak sen deٌتيم  öleceksinمِإنَّهو  onlar daتُونيم  
ölecekler 

30) Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. 
ثُم Sonraِإنَّكُم  şüphesiz siz de موي günüِةامالِْقي  kıyametِعنْد  

huzurundaكُمبر  Rabbinizinونتَخْتَِصم  davalaşacaksınız 
31) Sonra şüphesiz, siz de kıyamet günü, Rabbinizin 
huzurunda hesaplaşacaksınız. 
(*)Yukarıdaki âyetler, kalbini İslâmiyete açan mü'minler konu edildi. Bu 
irfandan kendini mahrum bırakanlar uyarıldı. Sonra da Kur'ân'ın bazı 
özellikleri üzerinde durularak düşündürücü bilgiler verildi. Birçok 
kimsenin kölesi olan bir adamla, bir kişinin kölesi olan bir adam misal 
veriliyor. Sonra da Peygamber (a.s.) dahil her kişinin öleceği bildirilerek 
asıl hesaplaşmanın yarın Allah yanında gerçekleşeceği hatırlatılıyor. Allah'ı 
ve doğru olanı yalanlayan kimseden daha zâlimin bulunmayacağına 
değinilerek zâlimler tehdit ediliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اَفَمن شرح اُهللا صدره ِلِالسالَِم فَهو علَى نوٍر ِمن ربِه فَويلٌ 
 اَُهللا (22)ِللْقَاِسيِة قُلُوبهم ِمن ِذكِْر اِهللا اُولَِئك ِفى ضالٍَل مِبٍني 

ا مابِديِث ِكتالْح نسلَ اَحزن لُودج هِمن ِعرقْشت ثَاِنىا ماِبهشت
الَِّذين يخشونَ ربهم ثُم تِلني جلُودهم وقُلُوبهم ِالَى ِذكِْر اِهللا 
 ِمن ا لَهِلِل اُهللا فَمضي نمآُء وشي نِدى ِبِه مهى اِهللا يده ذَِلك

ِهِه سوَء الْعذَاِب يوم الِْقيمِة وِقيلَ  اَفَمن يتِقى ِبوج(23)هاٍد 
 كَذَّب الَِّذين ِمن (24)ِللظَّاِلِمني ذُوقُوا ما كُنتم تكِْسبونَ 

 فَاَذَاقَهم اُهللا (25)قَبِلِهم فَاَتيهم الْعذَاب ِمن حيثُ الَ يشعرونَ 
اب اْالَِخرِة اَكْبر لَو كَانوا الِْخزى ِفى الْحيوِة الدنيا ولَعذَ

 ولَقَد ضربنا ِللناِس ِفى هذَا الْقُراَِن ِمن كُلِّ مثٍَل (26)يعلَمونَ 
 قُراَنا عرِبيا غَير ِذى ِعوٍج لَعلَّهم (27)لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

 شركَآُء متشاِكسونَ  ضرب اُهللا مثَالً رجالً ِفيِه(28)يتقُونَ 
 مهلْ اَكْثَرِللَِّه ب دمثَالً اَلْحاِن مِويتسلْ يٍل هجا ِلرلَمالً سجرو

 ثُم ِانكُم يوم (30) ِانك ميت وِانهم ميتونَ (29)الَ يعلَمونَ 
 (31)الِْقيمِة ِعند ربكُم تختِصمونَ 

  ِللِْإسلَاِمgönlünü  صدرهAllah  اللَّهaçmışsa  شَرحkimin فَمنَأ
İslâm'aوفَه  o değil midir?لَىع  üzerindeنُوٍر  bir nûrِهبر ِمن  

Rabbindenٌليفَو  yazıklar olsunِةِللْقَاِسي  katılaşmışمهقُلُوب  
kalpleri olanlaraِذكِْر ِمن  anmak hususundaاللَِّه  Allah'ıلَِئكُأو  

İşte bunlarِفي  içindedirlerلَاٍلض  bir sapıklıkِبيٍنم  apaçık 
22) Allah kimin gönlünü İslâm'a açmışsa o, Rabbinden bir 
nûr üzerinde değil midir? Allah'ı anmak hususunda kalpleri 
katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık bir 
sapıklık içindedirler. 

اللَّه Allahَلنَز  indirdiنسَأح  en güzeliniِديِثالْح  sözünاِكتَاب  bir 
kitap olarakاتَشَاِبهم  bıkılmadan tekrar tekrar okunanثَاِنيم  

birbiriyle uyumluتَقْشَِعر  ürperirِمنْه  onun etkisindenلُوج د 
tüyleriنخْشَوي الَِّذين  korkanlarınمهبر  Rablerindenثُم  sonra

تَِلين ısınıp yumuşarمهلُودج  hem bedenleriو  ve مهقُلُوب hem de 
gönülleriِإلَى ِذكِْر  zikrineاللَِّه  Allah'ınذَِلك  İşte buىده  ilettiği 

hidayet rehberidirاللَِّه  Allah'ınِديهي  doğru yolaِبِه  kendisiyle
نم kimseyiشَاءي dilediğiنمو  kimi deِلْلضي  saptırırsaاللَّه  

Allahافَم  olmazلَه  artık onaاٍده ِمن  yol gösteren 
23) Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu, bıkılmadan 
tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden 
korkanların, onun etkisinden tüyleri ürperir, sonra hem 
bedenleri ve hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp 
yumuşar. İşte bu Allah'ın, dilediği kimseyi kendisiyle doğru 
yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık 
ona yol gösteren olmaz. 
İbni Abbas'dan rivayete göre Rasûlullah (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah 
korkusundan dolayı mü'minin derisi ürperecek olursa, çürümüş ağacın 
yapraklan nasıl dökülüyorsa, onun günahları da öylece dökülür..”502  
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ِمم اَظْلَم نفَم آَء هِق ِاذْ جدِبالص كَذَّبلَى اِهللا وع كَذَب ن
 ى ِللْكَاِفِرينثْوم منهِفى ج سِق (32)اَلَيدآَء ِبالصالَِّذى جو 
 لَهم ما يشآؤنَ ِعند (33)وصدق ِبِه اُولَِئك هم الْمتقُونَ 

 ِسِننيحآُء الْمزج ذَِلك ِهمباَ (34)رواَس مهناُهللا ع كَفِّرِلي 
الَِّذى عِملُوا ويجِزيهم اَجرهم ِباَحسِن الَِّذى كَانوا يعملُونَ 

 اَلَيس اُهللا ِبكَاٍف عبده ويخوفُونك ِبالَِّذين ِمن دوِنِه (35)
 يهِد اُهللا فَما لَه ِمن  ومن(36)ومن يضِلِل اُهللا فَما لَه ِمن هاٍد 

 ولَِئن ساَلْتهم من خلَق (37)مِضلٍّ اَلَيس اُهللا ِبعِزيٍز ِذى انِتقَاٍم 
السمواِت واْالَرض لَيقُولُن اُهللا قُلْ اَفَراَيتم ما تدعونَ ِمن دوِن 

اِشفَات ضرِه اَو اَرادِنى اِهللا ِانْ اَرادِنى اُهللا ِبضر هلْ هن كَ
ِبرحمٍة هلْ هن ممِسكَات رحمِتِه قُلْ حسِبى اُهللا علَيِه يتوكَّلُ 

 قُلْ ياقَوِم اعملُوا علَى مكَانِتكُم ِانى عاِملٌ (38)الْمتوكِّلُونَ 
ِزيِه ويِحلُّ علَيِه  من يأِْتيِه عذَاب يخ(39)فَسوف تعلَمونَ 

 ِقيمم ذَاب(40)ع 
لَِئنو Andolsun kiمَألْتَهس  onlara diye sorsanنم  kimَخَلَق  

yarattı?اِتاومالس  Gökleriو  ve ضالَْأر yeriقُولُنلَي  derlerاللَّه  
Allah'tırقُْل  De kiتُمَأيَأفَر  Öyleyse bana söyler misiniz? ام 
ونعتَد taptıklarınızوِند ِمن  bırakıp daاللَِّه  Allah'ı ِنيادَأر ِإن 

bana vermek isterseاللَّه  Allahرِبض  bir zararْله  mi?نه  
onlarُكَاِشفَات  giderebilirِهرض  O'nun verdiği zararıَأو  Yahut 
 dilerse  هنmi?  هْلbir rahmet  ِبرحمٍةbana dilerse َأرادِني

 De ki  قُْلO'nun bu rahmetini  رحمِتِهönleyebilirler ممِسكَاتُ
 güvenip  يتَوكَُّلancak O'na  علَيِهAllah  اللَّهBana yeter حسِبي

dayanırlarكِّلُونتَوالْم  Tevekkül edenler 
38) Andolsun ki onlara: Gökleri ve yeri kim yarattı? diye 
sorsan, elbette "Allah'tır" derler. De ki: Öyleyse bana söyler 
misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'ı bırakıp 
da taptıklarınız, onlar O'nun verdiği zararı giderebilir mi? 
Yahut Allah, bana bir rahmet dilerse, onlar O'nun bu 
rahmetini önleyebilirler mi? De ki: Bana Allah yeter. 
Tevekkül edenler, ancak O'na güvenip dayanırlar. 

 elinizden مكَانَِتكُم  علَىyapın  اعملُواkavmim قَوِم Ey  ياDe ki قُْل
geleniِإنِّي  doğrusu ben deاِمٌلع  yapacağımَفوفَس  Artık 

yakındaونلَمتَع  bileceksiniz 
39) De ki: "Ey kavmim. Elinizden geleni yapın; doğrusu 
ben de yapacağım. Artık yakında bileceksiniz." 

نم kimeْأِتيِهي  geleceğiniذَابع  azabınخِْزيِهي  Kendisini rezil 
edecekو  veُِّحلي  konacağınıِهلَيع  kimin üzerineذَابع  bir 
azabınِقيمم  sürekli 

40) "Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve 
sürekli bir azabın kimin üzerine konacağını." 
(*)Putperest Araplar, aslında Allah'ın varlığına inanıyor, sorulduğunda 
O'nun yaratıcı kudretini tanıdıklarını ifade ediyorlardı; fakat putlarını aracı 
tanrılar saydıkları için Allah'ı bırakıp putlara tapıyor, onlara sığınıyor, 
onlardan yardım istiyor, böylelikle şirk inancına sapıyorlardı. Oysa onların 
insanlara yardım etmek şöyle dursun, Allah'tan gelen bir zararı veya bir 
rahmeti, nimet ve bereketi önleme güç ve imkanları yoktu.  
 
 
 
 

 yalan  كَذَبsayandan  ِممنdaha zalim  َأظْلَمkimdir? منفَ
uyduranلَىع  karşıاللَِّه  Allah'aكَذَّبو  yalanِقدِبالص  gerçeğiِْإذ 

هاءج kendisine gelenسَألَي  değil mi?نَّمهِفي ج  cehennemde
 Kâfirlerin  ِللْكَاِفِرينyeri مثْوى

32) Allah'a karşı yalan uyduran, kendisine gelen gerçeği 
(Kur'an'ı) yalan sayandan daha zalim kimdir? Kâfirlerin 
yeri cehennemde değil mi? 

و Veالَِّذي  var yaاءج  getirenِقدِبالص  doğruyuو  ve َقدص 
tasdik edenlerِبِه  onuلَِئكُأو  işteمه  onlardırْال تَّقُونم sakınanlar

33) Ve doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte 
sakınanlar onlardır. 

ملَه Onlar içinام  her şey vardırونشَاءي  diledikleriِعنْد  
yanındaِهمبر  Rableriذَِلك  İşte buاءزج  mükâfatıdırِسِنينحالْم  

iyilik edenlerin 
34) Onlar için Rableri yanında diledikleri her şey vardır. 
İşte bu, iyilik edenlerin mükâfatıdır. 

كَفِّرِلي örtecekاللَّه  Allahمنْهع  onlarınَأوَأس  kötülükleri الَِّذي
 denk olarak هم  َأجرmükâfatlarını يجِزيهمve   وyaptıkları عِملُوا

verecektirِنسِبَأح  en güzelineلُونمعالَِّذي كَانُوا ي  yaptıklarının 
35) Allah, onların yaptıkları kötülükleri örtecek ve 
yaptıklarının en güzeline denk olarak mükâfatlarını 
verecektir. 

سَألَي değil midir?اللَّه  Allahِبكَاٍف  kâfiهدبع  kulunaفُونَكخَويو  
Seni korkutuyorlarوِنِهد ِمن ِبالَِّذين  O'ndan başkalarıylaنمو  

kimiِلْلضي  saptırırsaاللَّه  Allahافَم  yokturلَه  artık onunِمن 
 yolunu doğrultacak biri هاٍد

36) Allah kuluna kâfi değil midir? Seni O'ndan başkalarıyla 
korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa artık onun yolunu 
doğrultacak biri yoktur. 
Müşrikler Hz. Peygamber'e, "Ya putlarımız hakkında kötü söz 
söylemekten vaz geçersin, ya da onlardan, seni çarpmalarını isteriz" 
dediler. Bunun üzerine "Seni O'ndan başkasıyla korkutuyorlar" ayeti 
indi."503 

و Veنم  kime deِدهي  hidayet ederseاللَّه  Allahافَم  yokturلَه  
artık onuٍِّضلم ِمن  saptıracakسَألَي  değil midir?اللَّه  Allah

 intikam alıcı  ِذي انِْتقَاٍمmutlak güç sahibi ِبعِزيٍز
37) Ve Allah kime de hidayet ederse, artık onu saptıracak 
yoktur. Allah, mutlak güç sahibi, intikam alıcı değil midir? 
(*)Tefsirlerde belirtildiğine göre Kureyş putperestleri, Hz. Peygamber'e, 
"Sen putlarımız hakkında kötü sözler söylüyorsun ama biz putlarımızın 
seni çarpmasından, hastalandırmasından kaygı duyuyoruz" diyerek onu 
korkutmaya çalışırlardı. 36. âyetle bu hususta onun gönlünün 
rahatlatılması amaçlanmış ve bu tür inançların birer sapkınlık alameti 
olduğu bildirilmiştir; 37. âyette ise Allah'ın yolundan gideni hiçbir gücün 
bu yoldan sap-tıramayacağı hatırlatılmıştır. 
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َأم Yoksaاتَّخَذُوا  mı edindiler?وِند ِمن  başkasınıاللَِّه  Allah'tan 
اءشُفَع şefaatçılarقُْل  De kiكَانُوا لَوَأو  Hiçbir mi?ِلكُونملَا ي  güç 

yetiremezlerًئاشَي  şeyeو  ve لَاِقلُونعي  akıl erdiremezlerse de 
43) Yoksa Allah'tan başkasını şefaatçılar mı edindiler? De 
ki: Hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de 
mi? 

  لَهBütün  جِميعاşefâat  الشَّفَاعةAllah'ındırُ  ِللَِّهDe ki قُْل
O'nundurلْكم  hükümranlığıاِتاومالس  Göklerinو  ve ِضالَْأر 

yerinثُم Sonraِهِإلَي O'naونعجتُر döndürüleceksiniz 
44) De ki: Bütün şefâat Allah'ındır. Göklerin ve yerin 
hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. 

و Veِإذَا  zamanذُِكر  anıldığıاللَّه  Allah هدحو tek olarakْتَأزاشْم  
sıkıntı basarقُلُوب  içlerineْؤِمنُونلَا ي الَِّذين  inanmayanların 

  الَِّذين ِمن دوِنِهanıldığı  ذُِكرzaman  ِإذَاVe  وahirete ِبالْآِخرِة
O’ndan başkasıِإذَا  hemenمه  onlarونِشرتَبسي  yüzleri güler 

45) Ve Allah, tek olarak anıldığı zaman, ahirete 
inanmayanların içlerine sıkıntı basar. Ve O’ndan başkası 
anıldığı zaman onlar hemen yüzleri güler. 

 ve  وgökleri  السماواِتyaratan  فَاِطرEy Allah  اللَّهمDe ki قُْل
  َأنْتaşikârı daَ  والشَّهادِةgizliyi de  الْغَيِبbilen  عاِلمyeri الَْأرِض

sen vereceksinكُمتَح  hükmünüنيب  arasındaاِدكِعب  Kullarının 
 ayrılığa  يخْتَِلفُونdüştükleri  كَانُوا ِفيِهşeyin ِفي ما

46) De ki: Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikârı da 
bilen Allah! Kullarının arasında, ayrılığa düştükleri şeyin 
hükmünü sen vereceksin. 

و Ve لَو olsaydıَأن  elbetteواظَلَم ِللَِّذين  o zulmedenlerinام  ne 
varsaِضِفي الَْأر  yerdeاِميعج  hepsiو  ve ِمثْلَه bir misli dahaهعم  

onunla birlikteاولَافْتَد  fedâ ederlerdiِبِه  bunlarıوِءس ِمن  
fenalığındanذَاِبالْع  azabınموي  günündeِةامالِْقي  kıyametو  Ve 

  ماÂllah tarafından  ِمن اللَِّهonlar için  لَهمortaya çıkmıştır بدا
şeylerكُونُواي لَم  katmadıklarıونتَِسبحي  hiç hesaba 

47) Ve elbette yerde ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir 
misli daha o zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde 
azabın fenalığından bunları fedâ ederlerdi. Ve onlar için, 
Âllah tarafından, hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya 
çıkmıştır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, ilâhi kudretin kusursuz düzenleme ve plânına 
delâlet eden uyku ve ölüm olayları üzerinde duruldu. Tapınmak için 
şekillendirilmiş basit cisimlerden, ilâhlaşttrılan canlılardan şefaat ummanın 
ilâhî azaba yol açacağı hatırlatıldı ve her olayda Allah'ın yaratma 
kudretinin izlerini görmemize işaretle dönüşümüzün mutlaka Allah'a 
olacağı haber verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِانآ اَنزلْنا علَيك الِْكتاب ِللناِس ِبالْحق فَمِن اهتدى فَِلنفِْسِه 
 اَُهللا (41)ومن ضلَّ فَِانما يِضلُّ علَيها ومآ اَنت علَيِهم ِبوِكيٍل 

نفُس ِحني موِتها والَِّتى لَم تمت ِفى مناِمها فَيمِسك يتوفَّى اْالَ
الَِّتى قَضى علَيها الْموت ويرِسلُ اْالُخرى ِالَى اَجٍل مسمى ِانَّ 

 اَِم اتخذُوا ِمن دوِن اِهللا (42)ِفى ذَِلك الَياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ 
 قُلْ (43)ولَو كَانوا الَ يمِلكُونَ شيئًا والَ يعِقلُونَ شفَعآَء قُلْ اَ

ِللَِّه الشفَاعةُ جِميعا لَه ملْك السمواِت واْالَرِض ثُم ِالَيِه 
 وِاذَا ذُِكر اُهللا وحده اشماَزت قُلُوب الَِّذين الَ (44)ترجعونَ 

 وِاذَا ذُِكر الَِّذين ِمن دوِنِه ِاذَا هم يستبِشرونَ يؤِمنونَ ِباْالَِخرِة
 قُِل اللَّهم فَاِطر السمواِت واْالَرِض عاِلم الْغيِب (45)

والشهادِة اَنت تحكُم بين ِعباِدك ِفى ما كَانوا ِفيِه يختِلفُونَ 
(46)ظَلَم اَنَّ ِللَِّذين لَوو  هعم ِمثْلَها وِميعِض جا ِفى اْالَروا م

 ا لَماِهللا م ِمن ما لَهدبِة ومالِْقي موذَاِب يوِء الْعس ا ِبِه ِمنودالَفْت
 (47)يكُونوا يحتِسبونَ 

  ِللنَّاِسKitab'ı  الِْكتَابsana علَيكbiz indirdik  َأنْزلْنَاŞüphesiz ِإنَّا
insanlar içinِّقِبالْح  hak olarakنفَم  kimىتَداه  Artık doğru 
yolu seçerseفَِلنَفِْسِه  kendi lehinedirنمو  kim deَّلض  saparsa 

Sen وما َأنْتَ kendi aleyhine علَيها sapmış olur  يِضلancakُّ فَِإنَّما
ِهملَيع onların üzerindeِكيٍلِبو  vekil değilsin 

41) Şüphesiz biz Kitab'ı sana, insanlar için hak olarak 
indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim 
de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların 
üzerinde vekil değilsin. 

اللَّه Allahفَّىتَوي  öleninالَْأنْفُس  canı alırِحين  zamanı gelince
  ِفي منَاِمهاölmeyenin de  لَم تَمتikenْ  والَِّتيölüm موِتها

uykusunda ِسكمفَي canlarını alır daىالَِّتي قَض  hükmettiğiاهلَيع  
  َأجٍلkadar  ِإلَىötekini  الُْأخْرىbırakır  ويرِسُلölümüne الْموتَ

bir vakteىمسم  muayyenِإن  Şüphe yok kiِفي ذَِلك  bunda
iyi düşünecek  يتَفَكَّرونbir kavim için  ِلقَوٍمibretler vardır لَآياٍت

42) Allah, ölenin ölüm zamanı gelince, ölmeyenin de 
uykusunda iken canlarını alır da ölümüne hükmettiği canı 
alır, ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Şüphe yok ki, 
bunda iyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, putları Cenâb-ı Hakk'a ortak koşan Mekkeli 
müşriklerin çoğunun Allah hakkında az da olsa bilgilerinin bulunduğuna 
değinildi ve arkasından düşüncelerini yönlendirme metodu uygulandı. 
Başarıya erişip İslâm meşalesini yakmanın çok yakın olduğuna işaretle, 
müşriklere son uyarılar yapıldı ve Kur'ân'ın bütünüyle hak üzere 
indirildiği açıklanarak Onun insanın maddî ve manevî yapısına şifa 
verecek, denge sağlayacak hükümleri getirdiğine dikkatler çekildi. 
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وبدا لَهم سيئَات ما كَسبوا وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزؤن 
(48) اهلْنوِاذَا خ ا ثُمانعد رانَ ضساِْالن سا  فَِاذَا مةً ِمنمِنع

بلْ ِهى ِفتنةٌ ولَِكن اَكْثَرهم الَ  قَالَ ِانمآ اُوِتيته علَى ِعلٍْم 
 قَد قَالَها الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَما اَغْنى عنهم ما (49)يعلَمونَ 

ين  فَاَصابهم سيئَات ما كَسبوا والَِّذ(50)كَانوا يكِْسبونَ 
 ما هموا وبا كَسم ئَاتيس مهِصيبيآلِء سؤه وا ِمنظَلَم

 ِجِزينعآُء (51)ِبمشي نِلم قزطُ الرسبوآ اَنَّ اَهللا يلَمعي لَماَو 
 قُلْ ياِعباِدى (52)ويقِْدر ِانَّ ِفى ذَِلك الَياٍت ِلقَوٍم يؤِمنونَ 

اَس ِة اِهللا ِانَّ اَهللا الَِّذينمحر طُوا ِمنقْنالَ ت فُِسِهملَى اَنفُوا عر
 ِحيمالر فُورالْغ وه ها ِانِميعج وبالذُّن ِفرغوآ ِالَى (53)ياَِنيبو 

ربكُم واَسِلموا لَه ِمن قَبِل اَنْ يأِْتيكُم الْعذَاب ثُم الَ تنصرونَ 
 واتِبعوآ اَحسن مآ اُنِزلَ ِالَيكُم ِمن ربكُم ِمن قَبِل اَنْ (54)

 اَنْ تقُولَ نفْس (55)يأِْتيكُم الْعذَاب بغتةً واَنتم الَ تشعرونَ 
 لَِمن تِانْ كُنِب اِهللا ونِفى ج طْتا فَرلَى ما عترساحي

 اِخِرين(56)الس 
و Veواَأِنيب  dönünكُمبِإلَى ر  Rabbinizeواِلمَأسو  teslim olun لَه 

O'naِلقَب ِمن  önceكُمْأِتيي َأن  size çatmadanذَابالْع  azapثُم  
sonraونرلَا تُنْص  size yardım edilmez 

54) Ve size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, 
O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez. 
(*)Allah'ın kudretinin yüceliğine delâlet eden belgelerden bir kısmı 
sıralanıp kendine ve çevresine inkâr ve azgınlıklarıyla haksızlık edenlerin 
elim bir azaba nasıl sürüklenecekleri anlatıldıktan ve insanın nimet ile 
müsibet karşısında nasıl ters dönüşler yaptığı belirtildikten sonra, ilâhi 
rahmet ve mağfirete davet yapılmakta ve arkasından insana yakışan üç 
vasıf sıralanarak yaratılışın amacı üzerinde durulmaktadır. 
Üç emir, üç sıfat: 
 1-İnâbet. 
 2-Teslimiyet. 
 3-En güzel söze uymak.  

و Veوااتَِّبع  tâbi olunنسَأح  en güzelineا ُأنِْزَلم  indirilenin 
كُمِإلَي sizeكُمبر ِمن  Rabbinizdenِلقَب ِمن  önceكُمْأِتيي َأن  

gelmezdenذَابالع  azapًغْتَةب ansızın başınızaَأنْتُمو  siz لَا 
ونرتَشْع farkında olmadan 

55) Ve siz farkında olmadan, ansızın başınıza azap 
gelmezden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline 
tâbi olun. 

  علَىyazıklar olsun  ياحسرتَاbana  نَفْسdiyeceğiniz َأن تَقُوَل
dolayıُطْتا فَرم  gitmemdenنِْبِفي ج  karşı aşırıللَِّه ا Allah'aو  

Veِإن  gerçektenُكُنْت  benاِخِرينالس لَِمن  alay edenlerdendim 
56) Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar 
olsun! Ve gerçekten ben alay edenlerdendim, diyeceğiniz 
(günden sakının!) 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Ve ادب açığa çıkmışملَه  onlarınَُئاتيس  kötülüklerوابا كَسم  
kazandıklarıَاقحو  sarmıştırِبِهم  kendileriniاكَانُوا ِبِه  م 

aldıklarıِزُئونتَهسي  alaya 
48) Ve onların kazandıkları kötülükler açığa çıkmış, alaya 
aldıkları şey, kendilerini sarmıştır. 

  دعانَاbir zarar  ضرİnsana  الِْإنْسانdokunduğu  مسzaman فَِإذَا
bize yalvarırثُم  Sonraِإذَا  vakitلْنَاهخَو  kendisine verdiğimiz

 Bu  ُأوِتيتُهancak  ِإنَّماder  قَاَلtarafımızdan  ِمنَّاbir nimet ِنعمةً
bana verilmiştirلَىع  dolayıِعلٍْم  bilgimdenْلب  Hayırِهي  oٌِفتْنَة  
bir imtihandırلَِكنو  fakatَأكْثَر  çoğu مه onlarınونلَمعلَا ي  

bilmezler 
49) İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra, 
kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, "Bu 
bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir" der. Hayır o, bir 
imtihandır, fakat onların çoğu bilmezler. 

قَد Gerçektenاقَالَه  bunları söylemiştiِلِهمقَب ِمن الَِّذين  onlardan 
öncekiler deا َأغْنَىفَم  ama fayda vermediمنْهع  onlaraام  

şeylerونكِْسبكَانُوا ي  kazandıkları 
50) Gerçekten bunları onlardan öncekiler de söylemişti; 
ama kazandıkları şeyler onlara fayda vermedi. 

مهابفََأص onları yakaladıَُئاتيس  kötülüklerin vebaliوابا كَسم  
Yaptıklarıو  Veواظَلَم الَِّذين  zulmedenlerinُؤلَاِءه ِمن  gelecektir
مهِصيبيس başlarınaَُئاتيس  kötülüklerوابا كَسم  işledikleriو  Ve
ما هم O’nuِجِزينعِبم  âciz bırakamazlar 

51) Yaptıkları kötülüklerin vebali onları yakaladı. Ve 
zulmedenlerin işledikleri kötülükler, başlarına gelecektir. 
Ve O’nu âciz bırakamazlar. 

 bol bol  يبسطAllahُ  اللَّهelbette  َأنBilmiyorlar mı ki َأولَم يعلَموا
verirَقزالر  rızkıشَاءي نِلم  dilediğineو  veقِْدري  kısarِإن  

Şüphesizِفي ذَِلك  bundaاٍتلَآي  ibretler vardırٍمِلقَو  bir kavim 
içinْؤِمنُوني  inanan 

52) Bilmiyorlar mı ki elbette Allah, rızkı dilediğine bol bol 
verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz bunda inanan bir kavim 
için ibretler vardır. 

  علَىhaddi aşan  الَِّذين َأسرفُواkullarım ِعباِدي Ey  ياDe ki قُْل
aleyhineَأنْفُِسِهم  kendi nefisleriلَا تَقْنَطُوا  ümit kesmeyinِمن 

  يغِْفرAllah  اللَّهÇünkü  ِإنAllah'ın  اللَِّهrahmetinden رحمِة
bağışlarالذُّنُوب  günahlarıاِميعج  bütünِإنَّه  Şüphesiz kiوه  O
الْغَفُور çok bağışlayanِحيمالر  çok esirgeyendir 

53) De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! 
Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün 
günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok 
esirgeyendir. 
İbn Abbâs'tan rivayete göre şirk ehlinden bir çok kişiyi öldürmüş, çok 
zina yapmış bazı kimseler Muhammed (a.s)'a geldiler ve: "Senin 
söylediklerin ve kendisine çağırdığın şey güzel. Keşke bizim yapmış 
olduğumuz günahların bir keffâreti olduğunu bize haber verebilsen (de 
biz de müslüman olsak)." dediler de "Onlar ki Allah ile beraber başka bir 
tanrıya tapmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar, zina 
etmezler..." (Fürkan, 25/68) ve "De ki: "Ey kendi nefislerine karşı ölçüyü 
aşan kullarım…" âyet-i kerimeleri nazil oldu.504 
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و Veينَجي  erdirirاللَّه  Allahاتَّقَوا الَِّذين  takvâ sahiplerini 
ِتِهمفَازِبم kurtuluşaمهسملَا ي  Onlara dokunmazوءالس  hiçbir 
fenalıkو  Ve لَا olmazlarمه  onlarنُونزحي  mahzun da 

61) Ve Allah, takvâ sahiplerini kurtuluşa erdirir. Onlara 
hiçbir fenalık dokunmaz. Ve onlar mahzun da olmazlar. 

اللَّه Allahُخَاِلق  yaratıcısıdırِّكُل  herٍءشَي  şeyinو  Veوه  O لَىع 
 vekîldir  وِكيٌلşeye  شَيٍءher كُلِّ

62) Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve O, her şeye vekîldir. 
لَه O'nundurقَاِليدم  anahtarlarıاوماِت الس Göklerinو  ve ِضالَْأر 

yerinو  Veالَِّذين  edenlerواكَفَر  inkârاِتِبآي  âyetleriniاللَِّه  
Allah'ınلَِئكُأو  işteمه  onlarونالْخَاِسر  hüsrana uğrayanlardır 

63) Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Ve Allah'ın 
âyetlerini inkâr edenler, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. 

 Bana  تَْأمرونَِنيAllah'tan  اللَِّهbaşkasına  َأفَغَيرDe ki قُْل
emrediyorsunuz?دبَأع  kulluk etmemi miاهَأي  Eyاِهلُونالْج  

cahiller 
64) De ki: Ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kulluk 
etmemi mi emrediyorsunuz? 

لَقَدو Andolsunُأوِحي  vahyolunmuştur kiكِإلَي  sana daو  ve ِإلَى 
ِلكقَب ِمن الَِّذين senden öncekilere deلَِئن  Şüphesizَكْتَأشْر  ortak 

koşarsanطَنبحلَي  mutlaka boşa giderلُكمع  işlerinو  ve لَتَكُونَن 
kalanlardan olursun الْخَاِسِرين ِمن hüsranda 

65) Şüphesiz sana da ve senden öncekilere de 
vahyolunmuştur ki: Andolsun ortak koşarsan, işlerin 
mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun. 
İbn Ebî Hatim ve başkaları bu âyet-i kerimenin nüzul sebebinde İbn 
Abbâs'tan şöyle' naklederler: Mekke müşrikleri, bilgisizliklerinden, Hz. 
Peygamber (a.s)'ı kendi ilâhlarına ibadet etmeye çağırdılar ve dediler ki: 
"Sen bizim ilâhlarımıza ibadet edersen biz de seninle birlikte senin ilâhına 
ibadet ederiz." İşte bunun üzerine "De ki: "Bana, Allah'tan başkasına 
kulluk etmemi mi emrediyorsunuz ey cahiller?" Andolsun sana da, senden 
öncekilere de vahyolunmuştur ki eğer Allah'a ortak koşarsan şüphesiz 
amellerin boşa gider ve muhakkak hüsrana uğrıyanlardan olursun." âyet-i 
kerimeleri nazil oldu.441 

  ِمن الشَّاِكِرينol كُنve   وkulluk et  فَاعبدAllah'a  اللَّهHayır بْل
şükredenlerden 

66) Hayır! Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. 
 

و Ve وارا قَدم bilemedilerاللَّه  Allah'ıَّقح  hakkıylaِرِهقَد  onlar 
tanıyıpو  Ve ضالَْأر yeryüzüاِميعج  bütünتُهضقَب  O'nun 

tasarrufundadırموي  günüِةامالِْقي  kıyametو  Veُاتماوالس  
göklerٌاتطِْويم  dürülmüş olacaktırِميِنِهِبي  kudret eliyleانَهحبس  

O münezzehtirو  ve الَىتَع yüceامع  koşmalarındanشِْركُوني  
müşriklerin ortak  

67) Ve onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Ve 
kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun tasarrufundadır. Ve 
gökler kudret eliyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin 
ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. 
Ammâr kanalıyla Rebî'den rivayet edildiğine göre "O'nun kürsüsü gökleri 
ve yeri kucaklamış, o kadar geniştir." (Bakara, 2/255) âyeti nazil 
olduğunda Hz. Peygamber (a.s)'ın ashabı: "Ey Allah'ın elçisi, bu Kürsî 
gökleri ve yeri kuşatacak kadar geniş. Peki Arş nasıldır?" diye sordular da 
bunun üzerine Allah Tealâ: "Allah'ı hakkıyla takdir edemediler... " âyetini 
indirdi.442 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِقنيتالْم ِمن تيِنى لَكُنداَنَّ اَهللا ه قُولَ لَوت قُولَ (57)اَوت اَو 
 ِسِننيحالْم ةً فَاَكُونَ ِمناَنَّ ِلى كَر لَو ذَابى الْعرت (58)ِحني 

ذَّبت ِبها واستكْبرت وكُنت ِمن بلَى قَد جآَء تك اَياِتى فَكَ
 لَى اِهللا (59)الْكَاِفِرينوا عكَذَب ى الَِّذينرِة تمالِْقي مويو 

 منهِفى ج سةٌ اَلَيدوسم مهوهجو  ِرينكَبتى ِللْمثْو(60)م 
 يمسهم السوُء والَ هم وينجى اُهللا الَِّذين اتقَوا ِبمفَازِتِهم الَ

 اَُهللا خاِلق كُلِّ شىٍء وهو علَى كُلِّ شىٍء وِكيلٌ (61)يحزنونَ 
 لَه مقَاِليد السمواِت واْالَرِض والَِّذين كَفَروا ِباَياِت اِهللا (62)

مرونى اَعبد اَيها  قُلْ اَفَغير اِهللا تأْ(63)اُولَِئك هم الْخاِسرونَ 
 ولَقَد اُوِحى ِالَيك وِالَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَِئن (64)الْجاِهلُونَ 

 اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترِل (65)اَشب 
 اِكِرينالش ِمن كُنو دبوا اَهللا(66)اَهللا فَاعرا قَدمِرِه  وقَد قح 

واْالَرض جِميعا قَبضته يوم الِْقيمِة والسموات مطِْويات ِبيِميِنِه 
 (67)سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ 

َأو Yahutتَقُوَل  şöyle diyecektirلَو  verseydiَأن  elbetteاللَّه  
Allahاِنيده  bana hidayet َكُنْتُل olurdumتَِّقينالْم ِمن  

sakınanlardan 
57) Yahut şöyle diyecektir: "Allah bana hidayet verseydi, 
elbette sakınanlardan olurdum." 

َأو Veyaتَقُوَل demesindenِحين  vakitىتَر  gördüğüذَابالْع  
azabıلَو  olsam َأن Keşkeِلي  benim içinًةكَر  bir kez
فََأكُون imkân bulunsa daِسِنينحالْم ِمن  iyilerden 

58) Veya azabı gördüğü vakit: Keşke benim için bir kez 
imkân bulunsa da iyilerden olsam" demesinden. 

  فَكَذَّبتÂyetlerimَ آياِتي sana gelmişti  جاءتْكde  قَدHayır بلَى
yalanlamışاِبه  onlarıَترتَكْباسو  büyüklük taslamışو  ve َكُنْت 
olmuştunالْكَاِفِرين ِمن  inkârcılardan 

59) Hayır! Âyetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamış, 
büyüklük taslamış ve inkârcılardan olmuştun. 

و Veموي  günündeِةامالِْقي  kıyametىتَر  görürsünواكَذَب الَِّذين  
yalanلَىع  hakkındaاللَِّه  Allahمهوهجو  yüzlerininٌةدوسم  

kapkara olduğunuسَألَي  değil midir?نَّمهِفي ج  cehennemىثْوم  
kalacağı yerِرينتَكَبِللْم  Kibirlenenlerin 

60) Ve kıyamet gününde Allah hakkında yalan 
(söyleyenlerin) yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. 
Kibirlenenlerin kalacağı yer cehennem değil midir? 
(*)Yukarıdaki âyetler, akla ve sağlam idrâke seslenilerek gereken belge ve 
malzeme verildi. İnkarcılar kınandı; inkârın doğuracağı zararlar ve 
getireceği azaplar çok duyarlı bir anlatımla işlendi. İmanın ise mutlak 
anlamda mutluluk olduğu belirtilerek mü'minler parlak bir gelecekle, 
sonsuz saadetle müjdelendi. 
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ونِفخ ِفى الصوِر فَصِعق من ِفى السمواِت ومن ِفى اْالَرِض ِاالَّ 
 (68)من شآَء اُهللا ثُم نِفخ ِفيِه اُخرى فَِاذَا هم ِقيام ينظُرونَ 

اَشو نيِبيِجئَ ِبالنو ابالِْكت ِضعوا وهبوِر رِبن ضقَِت اْالَرر
 (69)والشهدآِء وقُِضى بينهم ِبالْحق وهم الَ يظْلَمونَ 
 (70)ووفِّيت كُلُّ نفٍْس ما عِملَت وهو اَعلَم ِبما يفْعلُونَ 

لَى جهنم زمرا حتى ِاذَا جآؤها فُِتحت وِسيق الَِّذين كَفَروا ِا
 كُملَيلُونَ عتي كُملٌ ِمنسر أِْتكُمي آ اَلَمهتنزخ مقَالَ لَها وهابواَب
 لَِكنلَى وذَا قَالُوا به ِمكُموِلقَآَء ي كُمونِذرنيو كُمباِت راَي

 ِقيلَ ادخلُوآ اَبواب (71)اِب علَى الْكَاِفِرين حقَّت كَِلمةُ الْعذَ
 ِرينكَبتى الْمثْوم ا فَِبئْسِفيه اِلِدينخ منه(72)ج ِسيقو 

 تفُِتحا وهآؤى ِاذَا جتا حرمِة زنِالَى الْج مهبا رقَوات الَِّذين
تنزخ مقَالَ لَها وهابواَب اِلِدينا خلُوهخفَاد متِطب كُملَيع الَما سه

(73) ضا اْالَرثَنراَوو هدعا وقَندِللَِّه الَِّذى ص دمقَالُوا الْحو 
 اِمِلنيالْع راَج مآُء فَِنعشثُ نيِة حنالْج اُ ِمنوبت(74)ن 

و Veَِسيق  sevk edilirَّات ا الَِّذينقَو karşı gelmekten sakınanlar ise 
مهبر Rablerineنَِّةِإلَى الْج  cenneteارمز  bölük bölükتَّىح  

nihayetِإذَا  vakitاوهاءج  oraya vardıklarıْتفُِتحو  açıldığında 
 لَام سbekçileri  خَزنَتُهاonlara  لَهمderler  وقَاَلkapıları َأبوابها

Selamكُملَيع  sizeتُمِطب  Tertemiz geldinizاخُلُوهفَاد  girin buraya 
خَاِلِدين Artık ebedî kalmak üzere 

73) Ve Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük 
bölük cennete sevk edilir, nihayet oraya vardıkları vakit 
(cennetin) kapıları açıldığında bekçileri onlara: Selam size! 
Tertemiz geldiniz. Artık ebedî kalmak üzere girin buraya, 
derler. 

و Ve قَالُوا derlerدمالْح  hamdolsunِللَِّه  Allah'aقَنَادالَِّذي ص  bize 
sadık olanهدعو  verdiği sözdeو  ve ثَنَارَأو bizi vâris kılan 

  حيثbu cennetُ  ِمن الْجنَِّةoturacağımız  نَتَبوُأyurduna رضالَْأ
yerindeنَشَاء  dilediğimizمفَِنع  ne güzelmişرَأج  mükâfatı 
اِمِلينالْع İyi amelde bulunanların 

74) Ve bize verdiği sözde sadık olan ve bizi, dilediğimiz 
yerinde oturacağımız bu cennet yurduna vâris kılan Allah'a 
hamdolsun. İyi amelde bulunanların mükâfatı ne güzelmiş 
derler. 
(*)Geçen âyetler, kâinatta ilâhî adalet terazisini göremiyen şaşkınların, 
âhirette zümre zümre Cehennem'e sevkedileceği; bu teraziyi görüp 
kendini Hakk'a veren mü'minlerin ise Cennet'e grup grup gireceği haber 
veriliyor ve kalpleri hakka çevirecek açıklamalar yapılıyor. O gün 
meleklerin de Arş'ın çevresini çevirmiş halde Allah'a hamd edecekleri 
belirtilerek, dünyada iken namaz, tevaf ve benzeri ibâdetlerin önemine 
işarette bulunuluyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veَنُِفخ  üfleninceوِرِفي الص  Sûr'aَِعقفَص  hepsi ölecektirنم  
neماِت ِفي الساو göklerdeو  ve نم varsaِضِفي الَْأر  yerdeِإلَّا  

müstesna olmak üzereشَاء نم  diledikleriاللَّه  Allah'ınثُم  
Sonraَنُِفخ  üfleninceِفيِه  onaىُأخْر  bir dahaمفَِإذَا ه  onlarامِقي  

ayağa kalkmışوننْظُري  bakıyorlar 
68) Ve Sûr'a üflenince, Allah'ın diledikleri müstesna olmak 
üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona 
bir daha üflenince, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. 

و Ve ْقَتَأشْر aydınlanırضالَْأر  yeryüzüِبنُوِر  nûru ileاهبر  
Rabbininِضعوو  konulur الِْكتَاب kitapِجيءو  getirilirينِبالنَِّبي  

peygamberlerو  ve اِءدالشُّه şahitlerو  ve قُِضي hüküm verilir
منَهيب aralarındaِّقِبالْح  hakkaniyetleو  Ve مه onlaraونظْلَملَا ي  

asla zulmedilmez 
69) Ve yeryüzü, Rabbinin nûru ile aydınlanır, kitap konulur, 
peygamberler ve şahitler getirilir ve aralarında hakkaniyetle 
hüküm verilir. Ve onlara asla zulmedilmez. 

و Veْتفِّيو  tastamam verilirُّكُل  her نَفٍْس nefseام  neِْملَتع  
yaptıysaو  Ve وه Oلَمَأع  en iyi bilendirفْعا يِبم لُون onların 

yaptıklarını 
70) Ve her nefse ne yaptıysa, karşılığı tastamam verilir. Ve 
O, onların yaptıklarını en iyi bilendir. 

و Ve َِسيق sürülürواكَفَر الَِّذين  küfredenlerنَّمهِإلَى ج  cehenneme
 oraya جاءوها zaman  ِإذَاNihayet  حتَّىbölük halinde زمرا

geldikleriْتفُِتح  açılırاهابوَأب  kapılarıقَاَلو  derlerملَه  onlara
  ِمنْكُمpeygamberler  رسٌل?gelmedi mi  َألَم يْأِتكُمbekçileri خَزنَتُها

Sizeتْلُوني  okuyanكُملَيع  içinizdenاِتآي  âyetleriniكُمبر  
Rabbinizinو  ve ونَكُمنِْذري ihtar edenِلقَاء  kavuşacağınızıِمكُموي  

güneذَاه  buقَالُوا  derlerلَىب  Evetلَِكنو  amaْقَّتح  hak 
olmuşturُةكَِلم  sözüذَاِبالْع  azabلَىع  üzerineالْكَاِفِرين  
kâfirlerin 

71) Ve o küfredenler, bölük halinde cehenneme sürülür. 
Nihayet oraya (cehenneme) geldikleri zaman kapıları açılır, 
bekçileri onlara: Size, içinizden Rabbinizin âyetlerini 
okuyan ve bu güne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler 
gelmedi mi? derler. "Evet " derler ama, azap sözü kâfirlerin 
üzerine hak olmuştur. 

cehennemin  جهنَّمkapılarından  َأبوابgirin  ادخُلُواdenilir ِقيَل
خَاِلِدين ebedî kalacağınızاِفيه  İçindeفَِبْئس  ne kötüىثْوم  yeri

ِرينتَكَبالْم kibirlenenlerin 
72) İçinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından 
girin; kibirlenenlerin yeri ne kötü! denilir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, kıyamet olayı üzerinde durularak aydınlatıcı 
anlamda bir iki safhası konu edinildi. Amel defterlerinin ortaya konulacağı 
hatırlatılarak, o defterlere yalnız iyilikler, sevaplar ve doğruluklar 
yazdırmamız istenildi. 
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 Allah tarafından  ِمن اللَِّهBu Kitap  الِْكتَاِبindirilmiştir تَنِزيُل
 hakkıyla bilen  الْعِليِمmutlak galip الْعِزيِز

2) Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, Allah tarafından 
indirilmiştir. 

 tevbeyi  التَّوِبkabul eden  وقَاِبِلGünahı نِْب الذbağışlarَّغَاِفِر
  ِإلَهyoktur  لَاlütuf  الطَّوِلsahibi  ِذيazabı  الِْعقَاِبçetin شَِديِد

hiçbir ilâhِإلَّا  başkaوه  O'ndanِهِإلَي  ancak O'nadırِصيرالْم  
dönüş 

3) Günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf 
sahibi. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak 
O'nadır. 

  ِإلَّاAllah'ın  اللَِّهâyetleri  آياِتhakkında  ِفيtartışmaz ما يجاِدُل
müstesnaالَِّذين  edenlerواكَفَر  İnkârكرغْرفَلَا ي  seni aldatmasın 

مهتَقَلُّب Onların gezip dolaşmasıِفي الِْبلَاِد  şehirlerde 
4) İnkâr edenler müstesna, Allah'ın âyetleri hakkında 
tartışmaz. Onların şehirlerde gezip dolaşması seni 
aldatmasın. 

  وNuh  نُوٍحkavmi  قَومOnlardan önce  قَبلَهمyalanlamaya كَذَّبتْ
ve ابزالَْأح topluluklar daِمن ِدِهمعب  bunlardan sonrakiْتمهو  

azmetmiştiُّكُل  herٍةُأم  ümmetوِلِهمسِبر  kendi peygamberini 
ْأخُذُوهِلي yakalamayaو  Veلُواادج  mücadele etmişlerdiاِطِلِبالْب  
bâtılıواِحضدِلي  koymak içinِبِه  yerineَّقالْح  hakkınمفََأخَذْتُه  

Onları kıskıvrak yakaladımَففَكَي  İşte nasılكَان  imişِعقَاِب  
cezalandırmam 

5) Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki 
topluluklar da yalanlamaya, her ümmet kendi peygamberini 
yakalamaya azmetmişti. Ve bâtılı hakkın yerine koymak 
için mücadele etmişlerdi. Onları kıskıvrak yakaladım. İşte, 
cezalandırmam nasıl imiş. 

و Ve كَذَِلك böyleceْقَّتح  gerçekleştiُةكَِلم  sözüكبر  Rabbinin 
لَى الَِّذينع edenlerinواكَفَر  İnkârمَأنَّه  olduklarına dairابحَأص  

ehliالنَّاِر  ateş 
6) Ve inkâr edenlerin ateş ehli olduklarına dair Rabbinin 
sözü böylece gerçekleşti. 

ِملُونحي الَِّذين yüklenenَشرالْع  Arş'ıو  ve نم bir de bulunanlar 
لَهوح onun çevresindeونحبسي  tesbih ederlerِدمِبح  hamd ile 
ِهمبر Rableriniْؤِمنُونيو  iman ederlerِبِه  O'naونتَغِْفرسيو  

bağışlanmasını isterlerنُواآم ِللَِّذين  Müminlerin deنَابر  Ey 
Rabbimizَتِسعو  kuşatmıştırَّكُل  herٍءشَي  şeyiًةمحر  Rahmet 

و ve اِعلْم ilminفَاغِْفر  bağışlaِللَِّذين  edenواتَاب  Tevbe و ve وعااتَّب 
gidenleriِبيلَكس  senin yolunaِقِهمو  onları koruذَابع  

azabındanِحيِمالْج  cehennem 
7) Arş'ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar, 
Rablerini hamd ile tesbih ederler, O'na iman ederler. 
Müminlerin de bağışlanmasını isterler: Ey Rabbimiz! 
Rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe eden ve senin 

yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru.  
Arşın etrafında yetmişbin saf melek vardır. Bunlar tehlil ve tekbir 
getirerek etrafında tavaf ederler. Onların arkasında da yetmiş bin saf 
ayakta dururlar, ellerini omuzlarına koymuşlar, seslerini tehlil ve tekbir ile 
yükseltmişlerdir. Onların arkasında yüzbin saf sağ ellerini, sol ellerine 
koymuşlar ve onların herbiri mutlaka diğerinden ayrı bir tesbih ile tesbih 
edip dururlar. Cabir b. Abdillah el-Ensarî'den dedi ki: Resûlullah (a.s) 
buyurdu ki: "Bana Arş'ın taşıyıcılarından olup Allah'ın meleklerinden bir 
melek hakkında (sizlere) sözetmem için izin verildi. Onun kulağının 
yumuşağı ile omuzu arasındaki mesafeyediyüz yıldır."443 
 
 
 
 
 
 

 ِهمبِد رمونَ ِبححبسِش يرِل الْعوح ِمن افِّنيلَِئكَةَ حى الْمرتو
 الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمِقيلَ الْحو قِبالْح مهنيب قُِضى(75)و 

 )40(سورة غافر 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 غَاِفِر (2) تنِزيلُ الِْكتاِب ِمن اِهللا الْعِزيِز الْعِليِم (1)حم 
 وِاالَّ ه ِل آل ِالَهِديِد الِْعقَاِب ِذى الطَّوِب شوقَاِبِل التِب والذَّن

 ِصريِه الْموا فَالَ (3)ِالَيكَفَر اِت اِهللا ِاالَّ الَِّذيناِدلُ ِفى اَيجا يم 
ررغِفى الِْبالَِد ي مهقَلُّبت وٍح (4)كن مقَو ملَهقَب تكَذَّب 

 ذُوهأْخِلي وِلِهمسٍة ِبركُلُّ اُم تمهو ِدِهمعب ِمن ابزاْالَحو
وجادلُوا ِبالْباِطِل ِليدِحضوا ِبِه الْحق فَاَخذْتهم فَكَيف كَانَ 

 حقَّت كَِلمةُ ربك علَى الَِّذين كَفَروآ  وكَذَِلك(5)ِعقَاِب 
 اَلَِّذين يحِملُونَ الْعرش ومن حولَه (6)اَنهم اَصحاب الناِر 

يسبحونَ ِبحمِد ربِهم ويؤِمنونَ ِبِه ويستغِفرونَ ِللَِّذين اَمنوا ربنا 
ٍء رىكُلَّ ش تِسعوا وعباتوا وابت ِللَِّذين ا فَاغِْفرِعلْمةً ومح

  (7)سِبيلَك وِقِهم عذَاب الْجِحيِم 

و Ve ىتَر görürsün kiَلَاِئكَةالْم  melekleriافِّينح  kuşatmışlardır
  ِبحمِدtesbih ederek  يسبحونArş'ın  الْعرِشetrafını ِمن حوِل

hamd ileِهمبر  Rablerineقُِضيو  Artık hükmolunmuşمنَهيب  
aralarındaِّقِبالْح  adaletleو  ve ِقيَل denilmiştirدمالْح  

hamdolsunِللَِّه  Allah'aبر  Rabbi olanالَِمينالْع  alemlerin 
75) Ve melekleri görürsün ki, Rablerine hamd ile tesbih 
ederek Arş'ın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında 
adaletle hükmolunmuş ve "alemlerin Rabbi olan Allah'a 
hamdolsun" denilmiştir. 
Zümer Sûresi, hamd ile başlandı ve yine hamd ile bitirildi. 
 

40 ĞÂFIR (MÜ'MİN) SURESİ  
Kur'an-ı Kerîm'in 40. sûresi. 85 âyet, 1199 kelime ve 4970 
harften ibarettir. Fasılası be, dal, ra, ayn, kaf, lam, mim ve nun 
harfleridir. Âyetlerinin sayısını Basralılar 82, Hicazlılar ise 84 
olarak kabul ederler. Mekkî sûrelerden olup, Zümer sûresinden 
sonra nâzil olmuştur. Adını yirmi sekizinci âyetinde geçen, "iman 
eden kimse" anlamındaki "mü'min" kelimesinden almıştır. Gâfir 
ve Tavl adlarıyla da anılır. Sûre, hâ, mim, harfleriyle 
başlamaktâdır. Bu harflerle başlayan ve "Âlu Hâmîm" denilen 
yedi sûrenin ilkidir. Fazileti hakkında hadis varid olan 
sûrelerdendir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Kim 
sabaha ulaştığında "el-Mü'min" sûresinin başındaki, "Hâ mim" 
den başlayıp, üçüncü âyetin sonuna kadar okur ve arkasından da 
Âyetü'l-Kürsi'yi okursa, o kimse bu ikisi ile akşama kadar 
korunur. Kim bunları akşama erdiğinde okursa; sabaha kadar 
muhafaza edilir" 505 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

 Mîm  مHâ ح
1) Hâ. Mîm. 
 
 
 
 
 

Cüz 24 – Sure 40                                         Ğafir(Mü’min)Suresi                                         Sayfa 466 



ا ونبر آِئِهماَب ِمن لَحص نمم وهتدعٍن الَِّتى وداِت عنج مِخلْهاَد
 ِكيمالْح ِزيزالْع تاَن كِان اِتِهميذُرو اِجِهمواَز(8)و ِقِهمو 

زالْفَو وه ذَِلكو هتِحمر ِئٍذ فَقَدموئَاِت ييِق الست نمئَاِت ويالس 
 ِظيم(9)الْع ِمن راِهللا اَكْب قْتنَ لَموادنوا يكَفَر ِانَّ الَِّذين 

 قَالُوا (10)مقِْتكُم اَنفُسكُم ِاذْ تدعونَ ِالَى اِْالمياِن فَتكْفُرونَ 
فَهلْ ِالَى ربنآ اَمتنا اثْنتيِن واَحييتنا اثْنتيِن فَاعترفْنا ِبذُنوِبنا 

 ذَِلكُم ِباَنه ِاذَا دِعى اُهللا وحده كَفَرتم (11)خروٍج ِمن سِبيٍل 
 هو (12)وِانْ يشرك ِبِه تؤِمنوا فَالْحكْم ِللَِّه الْعِلى الْكَِبِري 
مقًا وآِء ِرزمالس ِمن لُ لَكُمزنياِتِه واَي ِريكُمِاالَّ الَِّذى ي ذَكَّرتا ي

 ِنيبي ن(13)م كَِره لَوو ينالد لَه ِلِصنيخوا اَهللا معفَاد 
 رِفيع الدرجاِت ذُو الْعرِش يلِْقى الروح ِمن (14)الْكَاِفرونَ 

م  يوم ه(15)اَمِرِه علَى من يشآُء ِمن ِعباَِدِه ِلينِذر يوم التالَِق 
باِرزونَ الَ يخفَى علَى اِهللا ِمنهم شىٌء ِلمِن الْملْك الْيوم ِللَِّه 

 (16)الْواِحِد الْقَهاِر 
 O’na  لَهihlâslı olarak  مخِْلِصينAllah için   اللَّهdua edin فَادعوا
ينالد dindarو  ve لَو gitmese deكَِره  hoşunaالْكَاِفر ون 

Kâfirlerin 
14) Kâfirlerin hoşuna gitmese de, Allah için dindar ve ihlâslı 
olarak O’na dua edin. 

ِفيعر yükseltenاِتجرالد  Dereceleriذُو  sahibiِشرالْع  Arş'ınلِْقيي  
indirirوحالر  ruhuِرِهَأم ِمن  kendi emrinden olanشَاءي نلَى مع  

dilediğineاِدِهِعب ِمن  kullarındanنِْذرِلي  korkutmak içinموي  
günüyleالتَّلَاِقي  kavuşma 

15) Dereceleri yükselten, Arş'ın sahibi, kavuşma günüyle 
korkutmak için kendi emrinden olan ruhu kullarından 
dilediğine indirir. 
(*)Yüce Allah'ın buna "ruh" adını vermesi insanların bununla hayat 
bulmalarından dolayıdır. Yani bedenler ruhlarla hayat buldukları gibi, 
ölüm demek olan küfürden de onunla (vahiy ve nübüvvetle) hayat 
bulurlar.  

موي O günمه  onlarوناِرزب  meydana çıkarlarخْفَىلَا ي  gizli 
kalmazلَى اللَِّهع  Allah'aمِمنْه  Onlarınءشَي  hiçbir şeyiنِلم  

kimindir?لْكالْم  hükümranlıkموالْي  Bugünِللَِّه  Allah'ındır 
 Kahhâr olan  الْقَهاِرtek الْواِحِد

16) O gün onlar meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi 
Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Kahhâr 
olan tek Allah'ındır. 
(*)Geçen âyetler, kendilerine haksızlık eden müşriklere, Allah'ın 
gazabının daha şiddetli olacağı bildiriliyor ve âhiret gününde onların bir 
çıkış ve kurtuluş yolu arayacakları haber verilerek, ölmeden önce Hakk'a 
dönmeleri tavsiye ediliyor. Sonra da Cenâb-ı Hakk'ın âyetlerinden bir 
kısmı hatırlatılıyor ve aydınlatıcı bilgiler verilerek ilâhî kudretin yüceliği 
üzerinde duruluyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عدٍنcennetlerine  جنَّاِتOnları da koy  وَأدِخلْهمRabbimiz ربنَا
Adnمتَهدعالَِّتي و  kendilerine vaad ettiğinنمو  olanları da
لَحص iyiاِئِهمآب ِمن  onların atalarındanاِجِهموَأزو  zevcelerinden

اِتِهميذُرو nesillerindenِإنَّك  Şüphesiz senََأنْت  sensinِزيزالْع  azîz
ِكيمالْح hakîm olan 

8) Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, 
nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaad ettiğin Adn 
cennetlerine koy. Şüphesiz sen, Azîz, Hakîm olan sensin. 

و Veِقِهم  onları koruَئاِتيالس  her türlü kötülüklerdenو  Ve من 
kimiتَِقي  sen korursanَئاِتيالس  kötülüklerdenِئٍذموي  o günفَقَد  

muhakkak kiتَهِحمر  onu rahmetine mazhar etmiş olursunو  
Ve ذَِلك işte وه buزالْفَو  kurtuluşturِظيمالْع  en büyük 

9) Ve onları, her türlü kötülüklerden koru. Ve o gün sen 
kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki onu rahmetine 
mazhar etmiş olursun. Ve işte bu en büyük kurtuluştur. 

ِإن Gerçektenالَِّذين  edenlereواكَفَر  inkârنونَادي  şöyle seslenilir
 قِْتكُم ِمن مdaha büyüktür  َأكْبرAllah'ın  اللَِّهgazabı لَمقْتُ

kötülüğünüzdenكُمَأنْفُس  sizin kendinize olanِْإذ  Ziraنوعتُد  
davet ediliyorsunuzاِنِإلَى الِْإيم  imanaونفَتَكْفُر  fakat inkâr 

ediyorsunuz 
10) Gerçekten inkâr edenlere şöyle seslenilir: Allah'ın 
gazabı, sizin kendinize olan kötülüğünüzden daha 
büyüktür. Zira imana davet ediliyorsunuz, fakat inkâr 
ediyorsunuz. 

iki defa  اثْنَتَيِنbizi öldürdün  َأمتَّنَاRabbimiz  ربنَاderlerقَالُوا
 Biz de  ِبذُنُوِبنَاitiraf ettik  فَاعتَرفْنَاiki defa  اثْنَتَيِنdirilttin وَأحييتَنَا

günahlarımızıْلفَه  var mıdır?وٍجِإلَى خُر  Bir daha çıkmayaِمن 
 yol سِبيٍل

11) Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz 
de günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha çıkmaya yol var 
mıdır? derler. 
(*)İki defe ölme ve dirilme: Bunlar önce babalarının sulblerin-de ölü 
idiler. Sonra Allah onları diriltti, sonra dünyada kaçınılmaz olan ölüm ile 
onları öldürdü. Sonra da ba's ve kıyamet için onları diriltti. İşte iki hayat 
ve iki ölüm bunlardır. 

ذَِلكُم İşte bununِبَأنَّه  sebebi şudurِإذَا  zamanد ِعي çağrıldığı
اللَّه Allah'aهدحو  Tekتُمكَفَر  inkâr edersinizو  Veكشْري ِإن  

ortak koşuluncaِبِه  O'naتُْؤِمنُوا  iman edersinizكْمفَالْح  Artık 
hükümِللَِّه  Allah'ındırِليالْع  yücesiالْكَِبيِر  yücelerin 

12) İşte bunun sebebi şudur: Tek Allah'a çağrıldığı zaman 
inkâr edersiniz. Ve O'na ortak koşulunca iman edersiniz. 
Artık hüküm, yücelerin yücesi Allah'ındır. 

وه O'durِريكُمالَِّذي ي  Size gösterenاِتِهآي  âyetleriniُلنَزيو  
indirenلَكُم  sizin içinاِءمالس ِمن  göktenقًا ِرز rızık indirenو  

Veتَذَكَّرا يم  ibret almazِإلَّا  başkasıِنيبي نم  yönelenden 
13) Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren 
O'dur. Ve (Allah’a) yönelenden başkası ibret almaz. 
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 Yeryüzünde  ِفي الَْأرِضgezip dolaşmadılar mı ki َأو لَم يِسيروا
 âkıbetinin  عاِقبةolduğunuُ  كَانnasıl  كَيفgörsünlerَ فَينظُروا

ِلِهمقَب كَانُوا ِمن الَِّذين kendilerinden öncekilerinمكَانُوا ه  Onlar 
َأشَد kuvvetمِمنْه  bunlardanًةقُو  üstündülerو  ve اآثَار eserleri 

  ِبذُنُوِبِهمAllah  اللَّهyakaladı َأخَذَهم فyeryüzündekiَ ِفي الَْأرِض
onları günahları ileامو  olmadıكَان  koruyan daملَه  Onları ِمن 

 gazabından  ِمن واٍقAllah'ın اللَِّه
21) Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden 
öncekilerin âkıbetinin nasıl olduğunu görsünler. Onlar, 
kuvvet ve yeryüzündeki eserleri (bakımından) bunlardan 
daha da üstündü. Allah onları günahları ile yakaladı. Onları 
Allah'ın gazabından koruyan da olmadı. 

ذَِلك Bunun sebebiمِبَأنَّه  kendilerineْكَانَت  halde idiتَْأِتيِهم  
getirdikleriر ملُهس peygamberleriنَاِتيِبالْب  apaçık mucizeler 

 kendilerini tutup yakalayıverdi  فََأخَذَهمinkâr etmeleri فَكَفَروا
اللَّه Allah daِإنَّه  Doğrusu Oقَِوي  kuvvetlidirشَِديد  pek 

çetindirالِْعقَاِب  azabı da 
22) Bunun sebebi, peygamberleri kendilerine apaçık 
mucizeler getirdikleri halde, inkâr etmeleri idi. Allah da 
kendilerini tutup yakalayıverdi. Doğrusu O, kuvvetlidir; 
azabı da pek çetindir. 

لَقَدو Andolsun kiلْنَاسَأر  gönderdikىوسم  Musa'yıاِتنَاِبآي  
mucizelerimizو  ve لْطَاٍنس hüccetleِبيٍنم  apaçık 

23) Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık 
hüccetle, gönderdik. 

نوعِإلَى ِفر Firavun'aانامهو  Hâmân'aونقَارو  Karun'a daفَقَالُوا  
Bu dedilerاِحرس  bir sihirbazdırكَذَّاب  çok yalancı 

24) Firavun'a, Hâmân'a ve Karun'a da: "Bu, çok yalancı bir 
sihirbazdır"dediler. 
(*)"Firavun'a, Haman'a ve Karun'a" özellikle bunların sözkonusu 
edilmesi Musa (a.s)'a yapılan düşmanlığın düzenlenip, uygulamaya 
konulmasının esasını onların teşkil etmelerinden dolayıdır. Firavun kral, 
Haman vezir, Karun ise mal ve hazinelerin sahibiydi. Allah onu da 
öbürleriyle birlikte sözkonusu etmiştir. Çünkü onun küfür ve yalanlamak 
hususunda yaptıkları, diğer ikisinin yaptıkları gibi idi. 

  ِمن ِعنِْدنَاhakkı  ِبالْحقkendilerine getirinceِّ  جاءهمİşte o فَلَما
tarafımızdanقَالُوا  dedilerاقْتُلُوا  öldürünنَاءَأب  oğullarınıالَِّذين  

edenlerinنُواآم  imanهعم  Onunla beraberوايتَحاسو  sağ 
bırakınمهاءِنس  kadınlarıو  Ama دا كَيم tuzağıالْكَاِفِرين  

kâfirlerinِإلَّا  elbetteلَاٍلِفي ض  boşa çıkar 
25) İşte o (Musa), tarafımızdan kendilerine hakkı getirince: 
Onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, 
kadınları sağ bırakın dediler. Ama kâfirlerin tuzağı elbette 
boşa çıkar. 
(*)Geçen âyetler, inkarcı zâlimler Âhiret azabıyla tehdit edilerek, ölmeden 
önce Hakk'a dönmelerine işarette bulunuldu. İlâhî adaletin hakkaniyetle 
tecelli edeceği güne dikkatler çekildikten sonra, inkâr ve zulümleri 
sebebiyle yıkılıp yok edilen milletlerin kalıntılarını gezip görmeleri tavsiye 
edilerek, tarihin tekerrür edeceği dolaylı şekilde hatırlatıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما كَسبت الَ ظُلْم الْيوم ِانَّ اَهللا سِريع اَلْيوم تجزى كُلُّ نفٍْس ِب
 واَنِذرهم يوم اْالَِزفَِة ِاِذ الْقُلُوب لَدى الْحناِجِر (17)الِْحساِب 

 طَاعِفيٍع يالَ شِميٍم وح ِمن ا ِللظَّاِلِمنيم (18)كَاِظِمني لَمعي 
 واُهللا يقِْضى ِبالْحق (19)لصدور خآِئنةَ اْالَعيِن وما تخِفى ا

 ِميعالس وٍء ِانَّ اَهللا هىونَ ِبشقْضوِنِه الَ يد ونَ ِمنعدي الَِّذينو
 ِصريكَانَ (20)الْب فوا كَيظُرنِض فَيوا ِفى اْالَرِسريي لَم اَو 

هم اَشد ِمنهم قُوةً واَثَارا عاِقبةُ الَِّذين كَانوا ِمن قَبِلِهم كَانوا 
ِفى اْالَرِض فَاَخذَهم اُهللا ِبذُنوِبِهم وما كَانَ لَهم ِمن اِهللا ِمن واٍق 

 ذَِلك ِباَنهم كَانت تأِْتيِهم رسلُهم ِبالْبيناِت فَكَفَروا (21)
 ولَقَد اَرسلْنا موسى (22)ِعقَاِب فَاَخذَهم اُهللا ِانه قَِوى شِديد الْ

 ِالَى ِفرعونَ وهامانَ وقَارونَ  (23)ِباَياِتنا وسلْطَاٍن مِبٍني 
 كَذَّاب اِحرا (24)فَقَالُوا سِدنِعن ِمن قِبالْح مآَء ها جفَلَم 

اسو هعوا منآم آَء الَِّذيننلُوآ اَبا قَالُوا اقْتمو مآَء هوا ِنسيحت
 (25)كَيد الْكَاِفِرين ِاالَّ ِفى ضالٍَل 

موالْي Bugünىزتُج  karşılığı verilirُّكُل  herنَفٍْس  nefseْتبا كَسِبم  
kazandığınınلَا ظُلْم  haksızlık yokturموالْي  Bugünِإن  Şüphesiz

اللَّه Allahِريعس  çarçabuk görendirاِبالِْحس  hesabı 
17) Bugün her nefse kazandığının karşılığı verilir. Bugün 
haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çarçabuk görendir. 

و Ve َأنِذر uyarمه  onlarıموي  gün hususundaالْآِزفَِة  yaklaşanِْإذ  
Çünkü oالْقُلُوب  yürekleriى لَد gelmiştir نَاِجِرالْح ağızlarına 

كَاِظِمين dehşet içinde yutkunurkenام  neِللظَّاِلِمين  Zalimlerin
 sözü  يطَاعşefaatçısı vardır  شَِفيٍعne de  لَاve  وdostu ِمن حِميٍم
dinlenir 

18) Ve yaklaşan gün hususunda onları uyar! Çünkü o dehşet 
içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına gelmiştir. 
Zalimlerin ne dostu ve ne de sözü dinlenir şefaatçısı vardır. 

لَمعي bilirَخَاِئنَة  hain ِنيالَْأع Gözlerin bakışınıو  ve ا تُخِْفيم 
gizlediğiniوردالص  kalplerin 

19) Gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. 
و Andolsunاللَّه  Allahقِْضيي  hükmederِّقِبالْح  adaletleالَِّذينو 

ونعدي taptıkları iseوِنِهد ِمن  O'nu bırakıpونقْضلَا ي  
hükmedemezlerٍءِبشَي  hiçbir şeyeِإن  Şüphesizاللَّه  Allahوه  

ِميعالس hakkıyla işitenْال ِصيرب görendir 
20) Andolsun Allah, adaletle hükmeder. O'nu bırakıp 
taptıkları ise, hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah, 
hakkıyla işiten, görendir. 
(*)Geçen âyetler, mevcut imkân ve yeteneklerini hakkı arayıp bulma 
yolunda kullanmayıp kendilerine zulmeden inkarcı sapıkların, âhiret 
gününde gerçeği görüp anlayınca bir çıkış yolu arayacakları konu edildi. 
Sonra da ilâhî kudretin yüceliğine delâlet eden belgelere yer verilerek 
birtakım uyarılar yapıldı. Hesapların çarçabuk görüleceği gün gelmeden 
önce, insanın kendi kendini hesaba çekip hayatını ilâhi düzene 
uydurmasının gereği üzerinde duruldu. 
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وقَالَ ِفرعونُ ذَروِنى اَقْتلْ موسى ولْيدع ربه ِانى اَخاف اَنْ 
 ادِض الْفَسِفى اْالَر ظِْهراَنْ ي اَو كُملَ ِديندبقَالَ (26)يو 

ربى وربكُم ِمن كُلِّ متكَبٍر الَ يؤِمن ِبيوِم موسى ِانى عذْت ِب
 وقَالَ رجلٌ مؤِمن ِمن اَِل ِفرعونَ يكْتم (27)الِْحساِب 

ِاميانه اَتقْتلُونَ رجالً اَنْ يقُولَ ربى اُهللا وقَد جآَء كُم ِبالْبيناِت 
اِذبا فَعلَيِه كَِذبه وِانْ يك صاِدقًا ِمن ربكُم وِانْ يك كَ

 ِرفسم وه نِدى مهِانَّ اَهللا الَ ي كُمِعدالَِّذى ي ضعب كُمِصبي
 ِض (28)كَذَّابِفى اْالَر ظَاِهِرين موالْي لْكالْم ِم لَكُماقَوي 

 قَالَ ِفرعونُ مآ اُِريكُم فَمن ينصرنا ِمن بأِْس اِهللا ِانْ جآَء نا
 وقَالَ الَِّذى (29)ِاالَّ مآ اَرى ومآ اَهِديكُم ِاالَّ سِبيلَ الرشاِد 

 ِمثْلَ (30)اَمن ياقَوِم ِانى اَخاف علَيكُم ِمثْلَ يوِم اْالَحزاِب 
ِهم وما اُهللا يِريد دأِْب قَوِم نوٍح وعاٍد وثَمود والَِّذين ِمن بعِد

 وياقَوِم ِانى اَخاف علَيكُم يوم التناِد (31)ظُلْما ِللِْعباِد 
(32) نماِصٍم وع اِهللا ِمن ِمن ا لَكُمم ِبِريندلُّونَ موت موي 

 (33)يضِلِل اُهللا فَما لَه ِمن هاٍد 
و Ve قَاَل dedi kiالَِّذي آ نم iman etmiş olanاي  Ey ِمقَو kavmim 

  ِمثَْلüzerinize  علَيكُمkorkuyorum  َأخَافDoğrusu benُ ِإنِّي
önceki gibiِموي  günüاِبزالَْأح  toplulukların 

30) Ve iman etmiş olan dedi ki : "Ey kavmim! Doğrusu 
ben, üzerinize önceki toplulukların günü gibi, (günün 
gelmesinden) korkuyorum." 

  وعاٍدNuh  نُوٍحkavminin  قَوِمgelenlerin  دْأِبdurumu gibi ِمثَْل
Âdودثَمو  Semudو  ve ِدِهمعب ِمن الَِّذين onlardan sonraامو  

değildirاللَّه  Allahِريدي  dileyecekاظُلْم  bir zulümاِدِللِْعب  
kullarına 

31) "Nuh kavminin, Âd, Semud ve onlardan sonra gelen 
(kavimlerin) durumu gibi, Allah, kullarına bir zulüm 
dileyecek değildir." 

و Veاي  ey ِمقَو kavmimِإنِّي  Gerçektenَُأخَاف  korkuyorum 
كُملَيع sizin içinموي  günündenالتَّنَاِدي  o bağrışıp çağrışma 

32) "Ve ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp 
çağrışma gününden, korkuyorum. 

موي O günلُّونتُو  dönüp kaçacaksınızِبِريندم  arkanızaام  
yokturلَكُم  Fakat siziاللَِّه ِمن  Allah'tanاِصٍمع ِمن  kurtaracak 
kimseنمو  kimiِلْلضي  saptırırsaاللَّه  Allahافَم  artık yokturلَه  

onuاٍده ِمن  doğru yola iletecek de 
33) "O gün arkanıza dönüp kaçacaksınız. Fakat sizi 
Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, 
artık onu doğru yola iletecek de yoktur." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

öldüreyim  َأقْتُْلBırakın beni  ذَروِنيFiravun  ِفرعونdediوقَاَل
 Çünkü ben  ِإنِّيRabbine  ربهyalvarsın  ولْيدعMusa'yı موسى
onunفُ َأخَا korkuyorumَلدبي َأن  değiştireceğindenِدينَكُم  

dininiziَأو  yahutظِْهري َأن  çıkaracağındanِضِفي الَْأر  
yeryüzündeادالْفَس  fesat 

26) Firavun: Bırakın beni, dedi. Musa'yı öldüreyim; 
(Kurtarabilirse) Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun, 
dininizi değiştireceğinden, yahut yeryüzünde fesat 
çıkaracağından korkuyorum. 

و Veقَاَل  dediىوسم  Musa daِإنِّي  Benُذْتع  sığındımيبِبر  
benim de Rabbimكُمبرو  sizin de Rabbinizeِّكُل ِمن  herٍرتَكَبم  

kibirlidenْؤِمنلَا ي  inanmayanوِم ِبي gününeاِبالِْحس  hesap 
27) Ve Musa da: Ben, hesap gününe inanmayan her 
kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım, 
dedi. 

و Veقَاَل  şöyle dediٌلجر  adamْؤِمنم  bir müminآِل ِمن  
ailesinden olupنوعِفر  Firavunكْتُمي  gizleyenِإ انَهيم imanını

َأتَقْتُلُون öldürecek misiniz?لًاجر  Siz bir adamıَأن  diyeقُوَلي  
diyorيبر  Rabbimاللَّه  Allah'tırقَدو  Halbuki oكُماءج  size 

getirmiştirنَاِتيِبالْب  apaçık mucizelerكُمبر ِمن  Rabbinizdenو  
Veِإن  eğerكي  o iseاكَاِذب  yalancı ِهلَيفَع kendisinedirهكَِذب  yalanı
و Veِإن  eğerكي  siziاِدقًاص  doğru söylüyorsaكُمِصبي  gelip size 

çatarضعب  bir kısmı olsunكُمِعدالَِّذي ي  tehdit ettiğininِإن  
Şüphesizاللَّه  Allahِديهلَا ي  doğru yola eriştirmezنم  kimseyi

وه oٌِرفسم  haddi aşanكَذَّاب  yalancı 
28) Ve Firavun ailesinden olup, imanını gizleyen bir mümin 
adam şöyle dedi: Siz bir adamı "Rabbim Allah'tır" diyor 
diye öldürecek misiniz? Halbuki o, size Rabbinizden 
apaçık mucizeler getirmiştir. Ve eğer o yalancı ise yalanı 
kendisinedir. Ve eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin, 
bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah, o haddi 
aşan, yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez. 
Hz. Peygamber (a.s)'dan da şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Sıddîklar 
Yasin Sûresi'nde iman eden kişi olduğu belirtilen Habib en-Neccar, 
Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürecek misiniz diyen Firavun 
ailesinden iman eden kişi ile üçüncüleri olan Ebu Bekir es-Sıddîktır. Bu 
da onların en faziletlisidir."506 

Bugün  الْيومhükümranlık  الْملْكsizindir  لَكُمkavmim قَوِم Ey يا
ظَاِهِرين hakim kimseler olarakِضِفي الَْأر  yeryüzüneنفَم  Ama 

kimنَارنصي  bize yardım eder?ْأِسب ِمن  azabı bize gelip 
çatarsaاللَِّه  Allah'ınنَااءج ِإن  Ben kendiقَاَل  dedi نوعِفر 

Firavunا ُأِريكُمم  size görüşümü ِإلَّاkendi ىا َأرم söylüyorum 
ِديكُما َأهمو size doğruِإلَّا  ancakِبيَلس  yoluشَاِدالر  gösteriyorum

29) Ey kavmim! Bugün, yeryüzüne hakim kimseler olarak 
hükümranlık sizindir. Ama Allah'ın azabı bize gelip 
çatarsa, kim bize yardım eder? Firavun: Ben size kendi 
görüşümü söylüyorum, size ancak doğru yolu gösteriyorum 
dedi. 
(*)Yukarıdaki âyetler, inkarcı zâlimler Âhiret azabıyla tehdit edilerek, 
ölmeden önce Hakk'a dönmelerine işarette bulunuldu. İlâhî adaletin 
hakkaniyetle tecelli edeceği güne dikkatler çekildikten sonra, inkâr ve 
zulümleri sebebiyle yıkılıp yok edilen milletlerin kalıntılarını gezip 
görmeleri tavsiye edilerek, tarihin tekerrür edeceği dolaylı şekilde 
hatırlatıldı. 
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و Veَاَل ق dediنوعِفر  Firavunاي  Ey انامه Hâmânِناب  yapِلي  
banaاحرص  yüksek bir kuleلِّيلَع  belkiُلُغَأب  erişirimاببالَْأس  bu 
yolla 

36) Ve Firavun:" Ey Hâmân, bana yüksek bir kule yap; 
belki bu yolla erişirim" dedi. 
(*)Firavun ailesine mensub iman eden kişi sözlerini söyleyip Firavun da 
mü'min kişinin bu sözlerinin, çevresinde bulunanların kalplerini 
etkilemesinden korkuya kapılınca, Musa'nın getirdiği tevhidi sınayacağını 
ve eğer doğru olduğu ortaya çıkarsa, bunu çevresindekilerden 
gizlemeyeceğini, doğru olmadığı ortaya çıkarsa da dinleri üzerinde sabit 
kalmalarını sağlayacağını hissettirmek maksadı ile: "Firavun dedi ki: Ey 
Haman! Benim için yüksek bir köşk yap" sözleri ile veziri Haman'a 
yüksekçe köşk yapması emrini verdi. 

اببَأس yollarınaاِتاومالس  Göklerinفََأطَِّلع  erişirim de görürüm 
  لََأظُنُّهdoğrusu ben  ِإنِّيVe  وMusa'nın  موسىİlahına ِإلَى ِإلَِه

onu sanıyorumاكَاِذب  yalancıو  Veكَذَِلك  böyleceنيز  süslü 
gösterildiنوعِلِفر  Firavun'aوءس  kötü işِلمِه ع yaptığıو  ve دص 
saptırıldıِبيِلالس نع  yoldanدا كَيمو  tuzağıنوعِفر  Firavun'un 

 boşa çıktı  ِفي تَباٍبtamamen ِإلَّا
37) "Göklerin yollarına erişirim de Musa'nın İlahına 
görürüm! Ve doğrusu ben onu, yalancı sanıyorum. Ve 
böylece Firavun'a, yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve yoldan 
saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı. 

و Ve قَاَل dediالَِّذي  kimseنآم  iman edenاي  Ey ِمقَو kavmim 
  الرشَاِدyola سِبيَل sizi doğru  َأهِدكُمbana uyun اتَِّبعوِني

götüreceğim 
38) Ve iman eden kimse: Ey kavmim! dedi, bana uyun, sizi 
doğru yola götüreceğim. 

  الدنْياhayatı  الْحياةbuُ  هِذِهŞüphesiz  ِإنَّماkavmim قَوِم Ey يا
dünyaتَاعم  geçici bir eğlencedirو  Ve ِإن gerçektenَةالْآِخر  
ahiretِهي  orasıارد  yurtturاِر الْقَر kalınacak 

39) Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı, geçici bir 
eğlencedir. Ve ahiret, gerçekten orası kalınacak yurttur. 

نم Kimِمَلع  işlerseًَئةيس  bir kötülükىزجفَلَا ي  ceza görürِإلَّا  
ancakاِمثْلَه  onun misliو  Ve نم kim deِمَلع  bir iş yaparsa 
  مْؤِمنo  هوve  وkadın  ُأنْثَىveya  َأوerkek  ِمن ذَكٍَرfaydalı صاِلحا

mümin olarakلَِئكفَُأو  işte onlarخُلُوندي  gireceklerَنَّةالْج  
cenneteقُونزري  rızık verilecektirاِفيه  oradaاٍبِر ِحسِبغَي  

hesapsız 
40) Kim bir kötülük işlerse, ancak onun misli ceza görür. 
Ve kim de kadın veya erkek ve o mümin olarak faydalı bir iş 
yaparsa işte onlar, cennete girecekler, orada hesapsız rızık 
verilecektir. 
(*)Kim bu dünyada kötülük yaparsa, âhirette Allah'ın kullara bir rahmeti 
olarak, herhangi bir artırma olmakızm sadece kötülüğü kadar ceza görür.  
İman etmiş olmak şartıyla, erkek olsun kadın olsun kim dünyada iyi iş 
yaparsa İşte o iyi iş yapanlar var ya, onlar naîm cennetlerine girer ve 
kendilerine, yaptıklarının karşılığı ölçüsüz olarak verilir. Hattâ Allah'ın bir 
lütuf ve ikramı olarak kat kat fazla verilir. Çünkü onun lutfu, kötülüklerin 
değil, iyiliklerin karşılığının kat kat verilmesini gerektirir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولَقَد جآَء كُم يوسف ِمن قَبلُ ِبالْبيناِت فَما ِزلْتم ِفى شك ِمما 
جآَء كُم ِبِه حتى ِاذَا هلَك قُلْتم لَن يبعثَ اُهللا ِمن بعِدِه رسوالً 

 ابترم ِرفسم وه نِضلُّ اُهللا مي (34)كَذَِلك اَلَِّذين 
ونَ ِفى اَياِت اِهللا ِبغيِر سلْطَاٍن اَتيهم كَبر مقْتا ِعند اِهللا يجاِدلُ

وِعند الَِّذين اَمنوا كَذَِلك يطْبع اُهللا علَى كُلِّ قَلِْب متكَبٍر جباٍر 
 وقَالَ ِفرعونُ ياهامانُ ابِن ِلى صرحاً لَعلِّى اَبلُغُ (35)
اببى (36) اْالَسِانى ووسِالَى ِالَِه م اِت فَاَطَِّلعومالس ابباَس 

الَظُنه كَاِذبا وكَذَِلك زين ِلِفرعونَ سوُء عمِلِه وصد عِن 
 وقَالَ الَِّذى اَمن (37)السِبيِل وما كَيد ِفرعونَ ِاالَّ ِفى تباٍب 

 ياقَوِم ِانما هِذِه (38)هِدكُم سِبيلَ الرشاِد ياقَوِم اتِبعوِن اَ
 من (39)الْحيوةُ الدنيا متاع وِانَّ اْالَِخرةَ ِهى دار الْقَراِر 

 ذَكٍَر اَو ا ِمناِلحِملَ صع نما وى ِاالَّ ِمثْلَهزجئَةً فَالَ ييِملَ سع
ولَِئك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ ِفيها ِبغيِر اُنثَى وهو مؤِمن فَاُ

 (40)ِحساٍب 
لَقَدو Andolsun kiكُماءج  size getirmiştiُفوسي  Yusuf daُلقَب ِمن  

önceنَاِتيِبالْب  açık delillerا ِزلْتُمفَم  edip durmuştunuzِفي شَك  
şüpheاِمم  şeyler hakkında كُماءج size getirdiğiِبِه  Onunتَّىح  

Nihayetِإذَا  edinceلَكه  o vefatقُلْتُم  dedinizَثعبي لَن  
göndermezاللَّه  Allahِدِهعب ِمن  ondan sonraولًاسر  peygamber

كَذَِلك İşte böyleُِّضلي  saptırırاللَّه  Allahوه نم  oٌِرفسم  aşırı 
gidenتَابرم  şüphecileri 

34) Andolsun ki, önce Yusuf da size açık deliller getirmişti. 
Onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip 
durmuştunuz. Nihayet o vefat edince "Allah ondan sonra 
peygamber göndermez" dediniz. İşte Allah o aşırı giden 
şüphecileri böyle saptırır. 
(*)Andolsun ki, Musa'dan önce de Yakûb oğlu Yûsuf apaçık mucizelerle 
gelmişti. Siz hâlâ onun peygamberliği hususunda kuşkulusunuz. Allah 
katından getirdiklerini inkâr etmektesiniz. Tefsirciler, "Maksat babaları ve 
atalarıdır" derler. Nihayet Yûsuf (a.s.) öldüğünde, bir delil ve hüccetiniz 
olmadan, sadece arzu ve temenni yoluyla: "Yûsuf'tan sonra peygamberlik 
iddia edecek her hangi biri asla gelmeyecek" dediniz. Ebû Hayyân şöyle 
der: Bu, Yûsufun peygamberliğini tasdik etmek değildir. Nasıl olsun ki 
hâlâ onun hakkında kuşku içersindedirler.  

الَِّذين edenlerاِدلُونجي  mücadeleاِتِفي آي  âyetleri hakkındaاللَِّه  
Allah'ınِرِبغَي  olmadığı haldeلْطَاٍنس  hiçbir delil مَأتَاه 

Kendilerine gelmişركَب  büyükقْتًام  bir nefretle karşılanırِعنْد  
yanındaاللَِّه  gerek Allahِعنْدو  yanındaالَِّذين  edenlerنُواآم  

gerekse imanكَذَِلك  işte böyleعطْبي  mühürlerاللَّه  Allahلَىع 
 büyüklük taslayan  جباٍرzorbanın  متَكَبٍرkalbini  قَلِْبher كُلِّ

35) Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın 
âyetleri hakkında mücadele edenler gerek Allah yanında, 
gerekse iman edenler yanında büyük bir nefretle karşılanır. 
Allah, büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle 
mühürler. 
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 (41)لَى الناِر وياقَوِم ما ِلى اَدعوكُم ِالَى النجوِة وتدعونِنى ِا
تدعونِنى الَكْفُر ِباِهللا واُشِرك ِبِه ما لَيس ِلى ِبِه ِعلْم واَنا 

 الَ جرم اَنما تدعونِنى ِالَيِه (42)اَدعوكُم ِالَى الْعِزيِز الْغفَّاِر 
اَنَّ مِة والَ ِفى اْالَِخرا وينةٌ ِفى الدوعد لَه ساَنَّ لَيآ ِالَى اِهللا وندر

 فَستذْكُرونَ مآ اَقُولُ لَكُم (43)الْمسِرِفني هم اَصحاب الناِر 
 فَوقَيه اُهللا (44)واُفَوض اَمِرى ِالَى اِهللا ِانَّ اَهللا بِصري ِبالِْعباِد 
وُء الْعنَ سوعِباَِل ِفر اقحوا وكَرا مئَاِت مي(45)ذَاِب س اراَلن 

يعرضونَ علَيها غُدوا وعِشيا ويوم تقُوم الساعةُ اَدِخلُوا اَلَ 
 وِاذْ يتحاجونَ ِفى الناِر فَيقُولُ (46)ِفرعونَ اَشد الْعذَاِب 

ا فَهعبت ا لَكُما كُنوآ ِانركْبتاس فَآُء ِللَِّذينعونَ الضنغم متلْ اَن
 ِانا كُلٌّ ِفيهآ   قَالَ الَِّذين استكْبروآ(47)عنا نِصيبا ِمن الناِر 

 وقَالَ الَِّذين ِفى الناِر ِلخزنِة (48)ِانَّ اَهللا قَد حكَم بين الِْعباِد 
 ا ِمنموا ينع فِّفخي كُمبوا رعاد منهذَاِب ج(49)الْع 

و Veوناجتَحِإذْ ي birbirleriyle çekişirlerkenِفي  içindeالنَّاِر  
Ateşinقُوُلفَي  derlerفَاءعالض  zayıf olanlarِللَِّذين  taslayanlara 
  تَبعاsize  لَكُمbiz  كُنَّاGerçekten  ِإنَّاbüyüklük استَكْبروا

uymuştukْلفَه  misiniz?َأنْتُم  Şimdiغْنُونم  savabilirنَّاع  bizden 
 ateşin  ِمن النَّاِرbirazını نَِصيبا

47) Ve ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıf olanlar, 
büyüklük taslayanlara: Gerçekten biz size uymuştuk. Şimdi 
ateşin birazını bizden savabilir misiniz? derler. 

 Doğrusu  ِإنَّاBüyüklük  استَكْبرواtaslayanlar ise  الَِّذينderler قَاَل
 Allah  اللَّهŞüphe yok ki  ِإنbunun içindeyiz  ِفيهاhepimiz كُلٌّ
قَد elbetteكَمح  vereceği hükmü verdiنيب  arasındaاِدالِْعب  

kulları 
48) Büyüklük taslayanlar ise: Doğrusu hepimiz bunun 
içindeyiz. Şüphe yok ki Allah elbette kulları arasında 
vereceği hükmü verdi, derler. 

و Veقَاَل  diyeceklerالَِّذين  bulunanlarِفي النَّاِر  ateşteنَِةِلخَز  
bekçilerineنَّمهج  cehennemواعاد  dua edinكُمبر  Rabbinize 

خَفِّفْي hafifletsinنَّاع  bizdenاموي  bir gün olsunذَاِبالْع ِمن  
azabı 

49) Ve ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine: Rabbinize 
dua edin, bizden, bir gün olsun azabı hafifletsin! diyecekler. 
(*)Yukarıdaki âyetler, hak ile bâtılın devamlı sürtüşme halinde olduğu 
konu edildi ve bâtılı temsîl edenlerin peşine takılıp şahsiyetini kaybeden 
inkarcı sapıkların âhirette biraraya getirileceği ve aralarında tartışma 
çıkacağı belirtilerek, dünyada inkarcı zâlimlerden uzak kalmaları 
hatırlatıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Veاي  ey ِمقَو kavmimام  Nedirِلي  bu hal?وكُمعَأد  Sizi 
çağırıyorumاِةِإلَى النَّج  kurtuluşaونَِنيعتَدو  siz beni 

çağırıyorsunuzِإلَى النَّاِر  ateşe 
41) Ve ey kavmim! Nedir bu hal? Sizi kurtuluşa 
çağırıyorum, siz beni ateşe çağırıyorsunuz. 

  ِباللَِّهinkâr etmeye  ِلَأكْفُرSiz beni çağırıyorsunuz تَدعونَِني
Allah'ıو  ve ُأشِْرك ortak koşmayaِبِه  O'naسا لَيم  hiç ِلي ِبِه 

nesneleriِعلْم  bilmediğimو  Veَأنَا  ben iseوكُمعَأد  sizi davet 
ediyorumِزيِزِإلَى الْع  azîzالْغَفَّاِر  çok bağışlayana 

42) Siz beni, Allah'ı inkâr etmeye ve hiç bilmediğim 
nesneleri O'na ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben ise 
sizi, azîz, çok bağışlayana  davet ediyorum. 

  ِإلَيِهsizin beni davet ettiğiniz  تَدعونَِنيGerçek şu ki لَا جرم َأنَّما
kendisineسلَي  yokturلَه  değer bir tarafıٌةوعد  daveteانْيِفي الد  

dünyada daِةلَا ِفي الْآِخرو  ahirette deو  Veَأن  kuşkusuzنَادرم  
dönüşümüzِإلَى اللَِّه  Allah'adırو  veَأن  elbetteِرِفينسالْم  aşırı 
gidenler deمه  kendileridirابحَأص  ehlininالنَّاِر  ateş 

43) Gerçek şu ki, sizin beni kendisine davet ettiğiniz, 
dünyada da ahirette de davete değer bir tarafı yoktur. Ve 
kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır ve elbette aşırı gidenler de, 
ateş ehlinin kendileridir. 

ونتَذْكُرفَس yakında hatırlayacaksınızا َأقُوُلم  söylediklerimiلَكُم  
Sizeضُأفَوو  havale ediyorumِريَأم  Ben işimiِإلَى اللَِّه  Allah'a
ِإن Şüphesizاللَّه  Allahِصيرب  çok iyi görendirاِدِبالِْعب  kullarını 

44) Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi 
Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını çok iyi 
görendir. 

قَاهفَو bu zatı koruduاللَّه  Allahَئاِتيس  kötülüklerindenام 
kavmini ise  ِبآِلkuşatıverdi  وحاقkurdukları tuzaklarınَ مكَروا
نوعِفر Firavun'unوءس  kötüذَاِبالْع  azap 

45) Allah, kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu zatı 
korudu, Firavun'un kavmini ise kötü azap kuşatıverdi. 
(*)Tefsirlerin çoğunda, Firavun taraftarlarının, bu kişinin Hz. Musa'yı 
tasdik ettiğini öğrenince onu öldürmeye veya işkence etmeye karar 
verdikleri, ancak Hz. Mûsâ ve İsrâiloğulları'yla birlikte bu zâtın da Mısır'ı 
terk ederek kurtulduğu belirtilir. 

النَّار ateşeونضرعي  sokulurlarاهلَيع  Onlarوغُد  sabah اِشيعا و 
akşamمويو  gün deتَقُوم  kopacağıُةاعالس  Kıyametinِخلُواَأد  
sokunآَل  ailesiniعِفر نو Firavunَأشَد  en çetinineذَاِبالْع  
azabın 

46) Onlar sabah akşam ateşe sokulurlar. Kıyametin 
kopacağı gün de: Firavun ailesini azabın en çetinine sokun. 
(*)Geçen âyetler, kendini ilâhlaştıran Fir'avn'ın hakka karşı birtakım 
tertiplere baş vurduğu belirtildi. Ona karşı çıkan ve uyarıda bulunan 
kahraman bir mü'minden söz edilerek misal verildi ve bu arada hem 
Mekkeli'ler, hem de yaşamakta olan inkarcı sapıklar uyarıldı. 
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ولَقَد Andolsun kiنَاآتَي  biz verdikىوسم  Musa'yaىدالْه  hidayeti 
و ve ثْنَارَأو miras bıraktıkاِئيَلرِني ِإسب  İsrailoğullarınaالِْكتَاب  

Kitab'ı 
53) Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve 
İsrailoğullarına,  Kitab'ı miras bıraktık. 

 sahipleri  ِلُأوِليbir öğüt ِذكْرى ve  وdoğruluk rehberidir هدى
içinاِبالَْألْب  Akıl 

54) Akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberidir. 
ِبرفَاص Şimdi sen sabretِإن  Çünkü دعو vâdiاللَِّه  Allah'ınٌّقح  

gerçektirتَغِْفراسو  bağışlanmasını isteِلذَنِْبك  Günahınınحبسو  
tesbîh etِدمِبح  hamd ileكبر  Rabbiniِشيِبالْع  Akşamكَاِرالِْإبو  

sabah 
55) Şimdi sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. 
Günahının bağışlanmasını iste. Akşam-sabah Rabbini 
hamd ile tesbîh et. 

ِإن Kuşkusuzالَِّذين  var yaاِدلُونجي  münakaşaاِتِفي آي  âyetleri 
hakkındaاللَِّه  Allah'ınِرِبغَي  olmaksızınلْطَاٍنس  kesin bir delil 

مَأتَاه Kendilerine gelmişِإن  hiç şüphe yok kiوِردِفي ص  
kalplerindeِهم  onlarınِإلَّا  başka bir şey yokturرِكب  bir 

büyüklüktenما هم  onlarınاِلِغيِهِبب  asla yetişemeyecekleri 
  السِميعO  هوKuşkusuz O  ِإنَّهAllah'a  ِباللَِّهSen sığın فَاستَِعذْ
işitenِصيرالْب  görendir 

56) Kuşkusuz kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, 
Allah'ın âyetleri hakkında münakaşa edenler var ya, hiç 
şüphe yok ki, onların kalplerinde, onların asla 
yetişemeyecekleri bir büyüklükten başka bir şey yoktur. Sen 
Allah'a sığın. Kuşkusuz O, işitendir ve O,görendir. 

  َأكْبرyerin الَْأرِض ve  وGöklerin  السماواِتyaratılması لَخَلْقُ
daha büyükخَلِْق ِمن  yaratılmasındanالنَّاِس  insanlarınلَِكن و  

fakatَأكْثَر  çoğuالنَّاِس  insanlarınونلَمعلَا ي  bilmezler 
57) Göklerin ve yerin yaratılması, insanların 
yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu 
bilmezler. 

و Ve ام olmazتَِويسي  bir ىمالَْأع körleِصيرالْبو  görenالَِّذينو  
bulunanlaنُواآم  inanıpِملُواعو  amellerdeاِتاِلحالص  iyi لَاو 

ِسيءالْم kötülük yapanقَِليلًا  azام  Ne kadarونتَتَذَكَّر  
düşünüyorsunuz 

58) Ve körle gören, inanıp iyi amellerde bulunanla kötülük 
yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Cenâb-ı Hakk'ın peygamberlere ve onların yolunda 
yürüyen mü'minlere dünyada da, âhirette de yardım edeceği haber 
verilerek mü'minlerin morali yükseltildi. Kibir ve gururlarından bâtılın 
peşine takılarak hakka karşı gelen zâlimlerin âhirette hiçbir mazeretlerinin 
kabul edilmiyeceği açıklandı ve başarıya erişebilmek için sağlam imândan 
gelen bir sabırla dayanma gücünü ortaya koymanın lüzumu belirtildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لُوا بلَى قَالُوا قَالُوآ اَو لَم تك تأِْتيكُم رسلُكُم ِبالْبيناِت قَا
 ِانا لَننصر (50)فَادعوا وما دعآُء الْكَاِفِرين ِاالَّ ِفى ضالٍَل 

 ادهاْالَش قُومي مويا وينوِة الديوا ِفى الْحناَم الَِّذينا ولَنسر
(51)اللَّع ملَهو مهتِذرعم الظَّاِلِمني فَعنالَ ي مووُء  يس ملَهةُ ون
 ولَقَد اَتينا موسى الْهدى واَورثْنا بِنى ِاسرآِئيلَ (52)الداِر 

 اباِب ,53)الِْكتى الُوِلى اْالَلْبِذكْرى ودِانَّ (54) ه ِبرفَاص 
ى وعد اِهللا حق واستغِفر ِلذَنِبك وسبح ِبحمِد ربك ِبالْعِش

 ِانَّ الَِّذين يجاِدلُونَ ِفى اَياِت اِهللا ِبغيِر سلْطَاٍن (55)واِْالبكَاِر 
 هِعذْ ِباِهللا ِانتاِلِغيِه فَاسِبب ما هم رِاالَّ ِكب وِرِهمدِانْ ِفى ص ميهاَت

 ِصريالْب ِميعالس و(56)هِض اَكْباْالَراِت وومالس لْقلَخ  ِمن ر
 وما يستِوى (57)خلِْق الناِس ولَِكن اَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ 

اْالَعمى والْبِصري والَِّذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت والَ الْمِسئُ 
 (58)قَِليالً ما تتذَكَّرونَ 

  رسلُكُمSize gelmedi  تَْأِتيكُمgetirmediler mi?  َأو لَم تَكderler قَالُوا
kendi peygamberlerinizنَاِتيِبالْب  açık açık delillerقَالُوا  derler

  ما دعاءVe  وKendiniz yalvarın  فَادعواderler  قَالُواEvet بلَى
yalvarmasıالْكَاِفِرين  kâfirlerinِإلَّا  ancakلَاٍلِفي ض  boşunadır 

50) (Bekçiler): Size kendi peygamberleriniz gelip, açık açık 
deliller getirmediler mi? derler. Evet derler. (Bekçiler): 
Kendiniz yalvarın, derler. Ve kâfirlerin yalvarması ancak 
boşunadır. 

  وpeygamberlerimize  رسلَنَاyardım ederiz  لَنَنصرŞüphesiz ِإنَّا
ve الَِّذين edenlereنُواآم  imanاِةيِفي الْح  hayatındaانْيالد  hem 

dünyaمويو  gündeقُومي  edecekleriادالَْأشْه  hem şahitlik  
51) Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere, hem 
dünya hayatında, hem şahitlik edecekleri günde yardım 
ederiz. 
Peygamber (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir: 'Her kim mü'min bir 
kimseyi onu gıybet eden bir münafığa karşı koruyacak olursa, yüce Allah 
kıyamet gününde o kişiyi cehennem ateşine karşı koruyacak bir melek 
gönderir. Her kim bir müslümandan onu küçük düşürecek bir şekilde 
sözedecek olursa, yüce Allah onu o söylediğinden çıkıncaya (cezasını 
çekinceye) kadar cehennemdeki bir köprü üzerinde durduracaktır.507 

موي O günنفَعلَا ي  hiçbir fayda sağlamazالظَّاِلِمين  zalimlere
متُهِذرعم özür dilemeleriو  Ve ملَه onlarındırُنَةاللَّع  lânet de

ملَهو onlarındırوءس  kötüاِرالد  yurt da 
52) O gün zalimlere, özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. 
Ve lânet de onlarındır, kötü yurt da onlarındır! 
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ِانَّ الساعةَ الَِتيةٌ الَ ريب ِفيها ولَِكن اَكْثَر الناِس الَ يؤِمنونَ 
(59) ِانَّ الَِّذين لَكُم ِجبتوِنى اَسعاد كُمبقَالَ رو 

 اِخِريند منهلُونَ جخديِتى سادِعب نونَ عكِْبرتساَُهللا (60)ي 
ا ِانَّ اَهللا الَِّذى جِصربم ارهالنوا ِفيِه وكُنسلَ ِلتاللَّي لَ لَكُمع

 (61)لَذُو فَضٍل علَى الناِس ولَِكن اَكْثَر الناِس الَ يشكُرونَ 
 آل ِالَه ِاالَّ هو فَاَنا تؤفَكُونَ   ذَِلكُم اُهللا ربكُم خاِلق كُلِّ شىٍء

(62)ونَ  كَذَِلكدحجاِت اِهللا يوا ِباَيكَان الَِّذين فَكؤي 
 اَُهللا الَِّذى جعلَ لَكُم اْالَرض قَرارا والسمآَء ِبنآًء (63)

وصوركُم فَاَحسن صوركُم ورزقَكُم ِمن الطَّيباِت ذَِلكُم اُهللا 
 هو الْحى آل ِالَه ِاالَّ (64)ني ربكُم فَتبارك اُهللا رب الْعالَِم

 الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح ينالد لَه ِلِصنيخم وهعفَاد وه
 قُلْ ِانى نِهيت اَنْ اَعبد الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن (65)

 اُسِلم ِلرب لَما جآَء ِنى الْبينات ِمن ربى واُِمرت اَنْ  اِهللا 
 الَِمني(66)الْع 

وه Oيالْح  daima diridirلَا  yokturِإلَه  hiçbir ilahِإلَّا  başkaوه  
O’ndanوعفَاد  dua edinه  O’naخِْلِصينم  halis kılarak لَه O'na 

ينالد Diniدمالْح  Övgüye layıkِللَِّه  Allah'a mahsusturبر  
Rabbiالَِمينالْع  âlemlerin 

65) O daima diridir; O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Dini 
O’na halis kılarak O'na dua edin. Övgüye layık âlemlerin 
Rabbi Allah'a mahsustur. 

 الَِّذينkulluk etmem   َأن َأعبدyasaklandı نُِهيتُ bana  ِإنِّيDe ki قُْل
  جاءِنيvakit  لَماAllah'ı  اللَِّهbırakıp  ِمن دوِنtaptıklarınıza نتَدعو

Bana geldiğiُنَاتيالْب  apaçık delillerيبر ِمن  Rabbimdenو  ve 
 Rabbine  ِلربteslim olmam  َأن ُأسِلمbana emredildi ُأِمرتُ

الَِمينالْع âlemlerin 
66) De ki: Bana Rabbimden apaçık deliller geldiği vakit, 
Allah'ı bırakıp taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı 
ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. 
(*)Hz. Muhammed (a.s) peygamberlikten önce ve sonra, hayatının hiçbir 
döneminde puta tapmamış; daima Allah'ın birliğine inanmıştır. Bu 
nedenle müfessirler, "Rabbimden bana açık kanıtlar gelince sizin Allah'ın 
dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklandı" cümlesinden, bu 
kanıtlar gelmeden önce Peygamber'in Allah'tan başka bir şeye taptığı gibi 
bir anlam çıkarılmaması gerektiğini önemle belirtmişlerdir. Hz. 
Peygamber, kendisine vahiy gelmeden önce de aklıyla Allah'ın birliği 
inancına ulaşmış, daha sonra bu inancı onaylayan ve şirki yasaklayan vahiy 
gelmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِإن mutlakaَةاعالس  (Kıyamet) saatiٌةلَآِتي  gelecektirبيلَا ر  hiç 
şüphe yokturاِفيه  bundaلَِكن و  Fakatَأكْثَر  çoğuالنَّاِس  

insanlarınْؤِمنُونلَا ي  inanmazlar 
59) (Kıyamet) saati mutlaka gelecektir, bunda hiç şüphe 
yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. 

و Ve قَاَل şöyle buyurduكُمبر  Rabbinizوِنيعاد  Bana dua edin
تَِجبَأس kabul edeyimلَكُم  Sizِإن  Çünküونتَكِْبرسي الَِّذين  

büyüklük taslayanlarِتيادِعب نع  bana ibadeti bırakıpخُلُونديس  
gireceklerdirنَّمهج  cehennemeاِخِريند  aşağılanarak 

60) Ve Rabbiniz şöyle buyurdu: Siz bana dua edin, kabul 
edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar 
aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. 

اللَّه Allah'tırَلعالَِّذي ج  yaratanلَكُم  sizeَلاللَّي  geceyiكُنُواِلتَس  
dinlenesiniz diyeيِه ِف İçindeارالنَّهو  gündüzüاِصربم  
görmeniz için deِإن  Şüphesizاللَّه  Allahٍللَذُو فَض  lütufkârdır

  النَّاِسçoğu  َأكْثَرFakat  و لَِكنinsanlara  النَّاِسkarşı علَى
insanlarınونشْكُرلَا ي  şükretmezler 

61) İçinde dinlenesiniz diye geceyi, size görmeniz için de 
gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı 
lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. 

ذَِلكُم İşteاللَّه  Allah'dırكُمبر  Rabbinizُخَاِلق  yaratıcısı olanِّكُل  
herٍءشَي  şeyinلَا  yokturِإلَه  ilahِإلَّا  O'ndanوه  O'ndanفََأنَّا  

Nasıl olup daتُْؤفَكُون  döndürülüyorsunuz 
62) İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah'dır. O'ndan 
başka ilah yoktur. Nasıl olup da (Rabbinizden) 
döndürülüyorsunuz. 

كَذَِلك işte böyleْؤفَكي  döndürülüyorlarَّال ِذين edenlerكَانُوا  inkâr
 inatla  يجحدونAllah'ın  اللَِّهâyetlerini ِبآياِت

63) Allah'ın âyetlerini inatla inkâr edenler işte böyle 
döndürülüyorlar. 

اللَّه Allah'tırَلعالَِّذي ج  kılanلَكُم  sizin içinضالَْأر  Yeriاارقَر  
yerleşim alanıو اءمالس göğü deِبنَاء  binaكُمروصو  size şekil 

verip deنسفََأح  güzel yapanكُمروص  şekliniziو  ve قَكُمزر sizi 
besinlerle rızıklandıran اِتبالطَّي ِمن temizذَِلكُم  İşteاللَّه  Allah

كُمبر sizin Rabbinizdirكارفَتَب  yücelerden yücedirاللَّه  Allah
بر Rabbiالَِمينالْع  Alemlerin 

64) Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, 
size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz 
besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah, sizin 
Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, ikinci hayatın mutlaka gerçekleşeceği üzerinde 
duruldu ve buna delil olarak da göklerin ve yerin yaratılıp denge ve 
düzende tutulması gösterildi. Sonra da kalp gözü açık olup hakikati görüp 
anlayanlarla, kalp gözü kör olup gerçeği bir türlü göremiyen nankörlerin 
bir olmadığına değinilerek insanın Allah yanındaki değer ölçüsünün 
nelerden ibaret olduğuna işarette bulunuldu. 
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 ِبما َأرسلْنَا ve  وKitab'ı  ِبالِْكتَاِبyalanlayanlardır الَِّذين كَذَّبوا
gönderdiklerimiziِبِه Onlarلَنَاسر peygamberlerimizeَفوفَس  

Yakındaونلَمعي bilecekler 
70) Onlar, Kitab'ı ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi 
yalanlayanlardır. Yakında bilecekler. 

  ِفي َأعنَاِقِهمzincirler olduğu halde غْلَاُل الَْأO zaman ِإذْ
boyunlarındaو  ve لَاِسُلالس demir halkalarونبحسي  

sürüklenecekler 
71) O zaman boyunlarında demir halkalar ve zincirler 
olduğu halde, sürüklenecekler, 

  يسجرونateşte نَّاِر ِفي الsonra da  ثُمKaynar suda ِفي الْحِميِم
yakılacaklardır 

72) Kaynar suda, sonra da ateşte yakılacaklardır. 
ثُم Sonraِقيَل  denilecekملَه  onlaraنَأي  nerededir?ا كُنْتُمم  

Koştuğunuzتُشِْركُون  ortaklar 
73) Sonra onlara: Koştuğunuz ortaklar nerededir? denilecek. 

  ضلُّواonlar da diyecekler  قَالُواAllah'tan  اللَِّهbaşka ِمن دوِن
uzaklaştılarنَّاع  Bizdenْلب  zatenنَكُن و  لَمعنَد tapmıyorduk ِمن 

  اللَّهşaşırtır  يِضلİşte böyleُّ  كَذَِلكhiçbir şeye  شَيًئاönceleri قَبُل
Allahالْكَاِفِرين  kâfirleri 

74) Allah'tan başka (taptıkları) onlar da: "Bizden 
uzaklaştılar, zaten önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk", 
diyecekler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır. 

ذَِلكُم Buا كُنْتُمِبم  sizinونحتَفْر  sevinipِضِفي الَْأر  yeryüzünde 
  تَمرحونötürüdür  وِبما كُنْتُمhaksız قِّ الْحolarak ِبغَيِر

böbürlenmenizden 
75) Bu, sizin yeryüzünde haksız olarak sevinip 
böbürlenmenizden ötürüdür. 

 ebedî  خَاِلِدينcehennemin  جهنَّمkapılarından  َأبوابgirin ادخُلُوا
kalmak üzereاِفيه  İçindeفَِبْئس  ne çirkindirىثْوم  gidecekleri 

yerِرينتَكَبالْم  Kibirlenenlerin 
76) İçinde ebedî kalmak üzere cehennemin kapılarından 
girin! Kibirlenenlerin gidecekleri yer ne çirkindir. 

ِبرفَاص Sen sabretِإن  Şüphesizدعو  vaadiاللَِّه  Allah'ınٌّقح  
gerçektirافَِإم  yaنَّكنُِري  sana gösteririzضعب  bir kısmını الَِّذي 

مهنَِعد Söz verdiğimiz azabınَأو  yahutنَّكفَّينَتَو  seni daha önce 
vefat ettiririzنَافَِإلَي  Nasıl olsa onlarونعجري  bize 
döneceklerdir 

77) Sen sabret! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Söz 
verdiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz, yahut seni 
daha önce vefat ettiririz. Nasıl olsa onlar bize 
döneceklerdir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Allah'ın âyetleri üzerinde bilgisizce, inatla tartışan 
inkarcı zâlimler uyarıldı. Dönüş yapmadıkları takdirde kendilerine çok 
elim bir azabın hazırlandığı haber verilerek âhiret âleminde cereyan 
edecek azap safhalarından birkaç tanesine dikkatler çekilerek yönlendirici 
bilgiler verildi. Peygamber (a.s)'a bir tesellidir. Yani şüphesiz bizler ya sen 
hayatta iken yahut ahirette onlardan senin intikamını alacağız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن علَقٍَة ثُم هو الَِّذى خلَقَكُم ِمن تراٍب ثُم ِمن نطْفٍَة ثُم ِم
 كُمِمنا ووخيوا شكُونِلت ثُم كُمدوآ اَشلُغبِلت ِطفْالً ثُم كُمِرجخي
من يتوفَّى ِمن قَبلُ وِلتبلُغوآ اَجالً مسمى ولَعلَّكُم تعِقلُونَ 

نما يقُولُ لَه  هو الَِّذى يحِي ويِميت فَِاذَا قَضى اَمرا فَِا(67)
 اَلَم تر ِالَى الَِّذين يجاِدلُونَ ِفى اَياِت اِهللا (68)كُن فَيكُونُ 

 اَلَِّذين كَذَّبوا ِبالِْكتاِب وِبمآ اَرسلْنا ِبِه (69)اَنى يصرفُونَ 
 ِاِذ اْالَغْالَلُ ِفى اَعناِقِهم (70)رسلَنا فَسوف يعلَمونَ 

ونَ وبحسالَِسلُ يونَ (71)السرجساِر يِفى الن ِميِم ثُمِفى الْح 
 ِمن دوِن اِهللا (73) ثُم ِقيلَ لَهم اَين ما كُنتم تشِركُونَ (72)

قَالُوا ضلُّوا عنا بلْ لَم نكُن ندعو ِمن قَبلُ شيئًا كَذَِلك يِضلُّ 
 ذَِلكُم ِبما كُنتم تفْرحونَ ِفى اْالَرِض ِبغيِر (74)ن اُهللا الْكَاِفِري

 اُدخلُوا اَبواب جهنم (75)الْحق وِبما كُنتم تمرحونَ 
 ِرينكَبتى الْمثْوم ا فَِبئْسِفيه اِلِدين(76)خ دعِانَّ و ِبرفَاص 

ب كنِريا نفَِام قا اِهللا حنفَِالَي كنفَّيوتن اَو مهِعدالَِّذى ن ضع
 (77)يرجعونَ 

وه O'durالَِّذي خَلَقَكُم  Sizi yaratanاٍبتُر ِمن  topraktanثُم  sonra
  يخِْرجكُمsonra  ثُمalakdan  ِمن علَقٍَةsonra  ثُمmeniden ِمن نُطْفٍَة
çıkaranِطفْلًا  bebek olarakثُم  sonraلُغُواِلتَب  bir çağa erişmeniz
كُمَأشُد sizi güçlüثُم  sonra daِلتَكُونُوا  sizi yaşatanوخًاشُي  

ihtiyarlamanızِمنْكُمو  içinizdenنم  edenler deفَّىتَوي  vefat 
vardırُلقَب ِمن  daha önceو  ve لُغُواِلتَب ulaşmanız içinلًاَأج  bir 
vakteىمسم  belliو  Ve لَّكُملَع umulur kiِقلُونتَع  düşünürsünüz 

67) Sizi topraktan, sonra meniden, sonra alakdan yaratan 
sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü bir çağa 
erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız -ki içinizden daha önce 
vefat edenler de vardır- ve belli bir vakte ulaşmanız için sizi 
yaşatan O'dur. Ve umulur ki düşünürsünüz. 

وه Oِيحالَِّذي ي  hem diriltenُِميتيو  hem de öldürendirفَِإذَا  
zamanىقَض  O olmasını dilediğiارَأم  herhangi bir işinافَِإنَّم  
yalnızقُوُل ي derلَه  o daكُن  Olكُونفَي  oluverir 

68) O, hem dirilten hem de öldürendir. O, herhangi bir işin 
olmasını dilediği zaman yalnız "Ol" der, o da oluverir. 

  ِفي آياِتtartışanlara  ِإلَى الَِّذين يجاِدلُونbakmadın mı? َألَم تَرى
âyetleri hakkındaاللَِّه  Allah'ınَأنَّى  Nasılفُونرصي  

döndürülüyorlar 
69) Allah'ın âyetleri hakkında tartışanlara bakmadın mı? 
Nasıl döndürülüyorlar. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Cenâb-ı Hakk'ın varlığına, kudretinin sınırsızlığına 
ve külli irâde sahibi olduğuna delâlet eden belgeler ve olaylara yer verildi. 
Kâinatın bütünüyle O'nun tasarrufu altında bulunduğu belirtilerek, insana 
cüz'i bir irâde verildiğine işaret edildi. 
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 مهِمنو كلَيا عنصقَص نم مهِمن ِلكقَب الً ِمنسا رلْنساَر لَقَدو
 من لَم نقْصص علَيك وما كَانَ ِلرسوٍل اَنْ يأِْتى ِباَيٍة ِاالَّ ِبِاذِْن
اِهللا فَِاذَا جآَء اَمر اِهللا قُِضى ِبالْحق وخِسر هناِلك الْمبِطلُونَ 

 اَُهللا الَِّذى جعلَ لَكُم اْالَنعام ِلتركَبوا ِمنها وِمنها تأْكُلُونَ (78)
(79)وِركُمدةً ِفى صاجا حهلَيوا علُغبِلتو اِفعنا مِفيه لَكُمو  

 ويِريكُم اَياِتِه فَاَى اَياِت (80)وعلَيها وعلَى الْفُلِْك تحملُونَ 
 اَفَلَم يِسريوا ِفى اْالَرِض فَينظُروا كَيف (81)اِهللا تنِكرونَ 

اَثَارةً وقُو داَشو مهِمن وآ اَكْثَركَان ِلِهمقَب ِمن ةُ الَِّذيناِقبا كَانَ ع
 فَلَما (82)ِفى اْالَرِض فَمآ اَغْنى عنهم ما كَانوا يكِْسبونَ 

 اقحالِْعلِْم و ِمن مهدا ِعنوا ِبماِت فَِرحنيِبالْب ملُهسر مهآَء تج
 فَلَما راَوا بأْسنا قَالُوآ اَمنا (83)ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزؤن 

 فَلَم يك ينفَعهم (84)اِهللا وحده وكَفَرنا ِبما كُنا ِبِه مشِرِكني ِب
 ِسرخاِدِه وِفى ِعب لَتخ ةَ اِهللا الَِّتى قَدنا سنأْسا باَوا رلَم مهانِامي

 (85)هناِلك الْكَاِفرونَ 
  ِبالْبينَاِتPeygamberleri رسلُهمonlara getirdiği   جاءتْهمvakit فَلَما

apaçık bilgilerوافَِرح  şımardılarاِبم  bulunanمهِعنْد  onlar 
kendilerindeالِْعلِْم ِمن  bilgiyle و Veَاقح  boğuverdiِبِهم  

kendileriniا كَانُوا ِبِهم  şeyِزُئونتَهسي  alaya aldıkları 
83) Peygamberleri onlara apaçık bilgiler getirdiği vakit, 
onlar kendilerinde bulunan bilgiyle şımardılar. Ve alaya 
aldıkları şey kendilerini boğuverdi. 

  آمنَّاderler  قَالُواazabımızı  بْأسنَاgördükleri رَأواzaman فَلَما
inandıkِباللَِّه  Allah'ınهدحو  tek olduğunaو  ve نَاكَفَر inkâr ettik 
 ortak koştuğumuz  مشِْرِكينO'na  ِبِهşeyleri ِبما كُنَّا

84) (Artık)  azabımızı gördükleri zaman: Allah'ın tek 
olduğuna inandık ve O'na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr 
ettik, derler. 

كي فَلَم vermeyecektirمهنْفَعي  kendilerine bir faydaمانُهِإيم  
imanlarıالَم  zamanاَأور  gördükleriنَاْأسب  Azabımızıَنَّةس  âdeti 

budurاللَِّه  Allah'ınالَِّتي قَد  elbetteْخَلَت  süregelenاِدِهِفي ِعب  
kulları hakkındaو  Veخَِسر  hüsranaنَاِلكه  uğrayacaklardır 

 kâfirler رونالْكَاِف
85) Azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir 
fayda vermeyecektir. Allah'ın  elbette kulları hakkında 
süregelen âdeti budur. Ve kâfirler hüsrana uğrayacaklardır. 
(*)Vaktiyle maddi güçlerini, eserlerini, sosyal ve siyasi konumlarını 
haklılıklarının dayanağı zanneden azgın topluluklar, nihayet sapkınlık ve 
zulümlerinin sonucu olarak çeşitli felâketlerle yüz yüze gelince güçlerinin 
kendilerini kurtaramadığını görmüşler; peygamberlerinin ortaya koyduğu 
tevhid inancını benimsediklerini açıklamışlarsa da "inanmaları kendilerine 
fayda vermemiştir." Çünkü bu, özgürce ve gayba inanma değil, zorunlu 
ve görüneni, yaşananı bir kabul idi, bu sebeple de inanmalarına itibar 
edilmemiştir. Sûre, bunun ilâhî bir yasa olduğunu, bu yasayı dikkate 
almayıp inkârlarını sürdürenlerin hüsrana uğradıklarını belirten önemli 
uyarıyla son bulmaktadır. 
Mü'min Sûresi'ne, Kur'ân'ın, o yegâne üstün, yegâne güçlü, yegâne 
hikmet sahibi; günahları bağışlayan, tevbeyi kabul eden; cezası şiddetli 
olan; lütuf ve ihsanı bol olan Allah'tan indirilmiş olduğu belirtilerek 
başlandı ve bu kitaba inanmayanların ilâhi sünnet gereği hüsrana 
uğrayacakları haber verilerek noktalandı.  
 
 
 

لَقَدو Andolsunلْنَاسَأر  gönderdikلًاسر  peygamberlerِلكقَب ِمن  
senden önce deمِمنْه  Onlardanنم  kimseler de varنَاصقَص  

anlattığımızكلَيع  sanaمِمنْهو  durumlarınıنم  kimseler de var
صنَقْص لَم bildirmediğimizكلَيع  sanaوٍلسِلر ا كَانمو  Hiçbir 

peygamberْأِتيي َأن  kendiliğinden getiremezٍةِبآي  herhangi bir 
âyetiِإلَّا ِبِإذِْن  izni olmaksızınاللَِّه  Allah'ınفَِإذَا  zamanاءج  

geldiğiرَأم  emriاللَِّه  Allah'ınقُِضي  uygulanırِّقِبالْح  hakو  ve 
خَِسر hüsrana uğrayacaklardırنَاِلكه  seçenlerِطلُونبالْم  bâtılı 

78) Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. 
Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, 
durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Hiçbir 
peygamber Allah'ın izni olmaksızın herhangi bir âyeti 
kendiliğinden getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman hak 
uygulanır  ve bâtılı seçenler hüsrana uğrayacaklardır. 

اللَّه Allahَلعالَِّذي ج  yaratandırلَكُم  sizin içinامالَْأنْع  hayvanları
  yiyesiniz تَْأكُلُونkimini   وِمنْهاkimine  ِمنْهاbinesiniz ِلتَركَبوا

79) Allah, kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye sizin için 
hayvanları yaratandır. 

و Ve لَكُم sizin içinاِفيه  onlardaنَاِفعم  daha nice faydalar 
vardırو  Veلُغُواِلتَب  binerek ulaşırsınızاهلَيع  onlaraًةاجح  bir 
arzuyaوِركُمدِفي ص  gönüllerinizdekiو  Ve اهلَيع onlaraلَىعو  

üstündeالْفُلِْك  gemilerinلُونمتُح  taşınırsınız 
80) Ve onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Ve 
gönüllerinizdeki bir arzuya, onlara binerek ulaşırsınız. Ve 
onlara (binip), gemilerin üstünde taşınırsınız. 

و Veِريكُمي  size gösteriyorاِتِهآي  âyetleriniفََأي  Şimdi hangisini
 ?inkâr edersiniz تُنِكرونAllah'ın  اللَِّه âyetlerinden آياِت

81) Ve size âyetlerini gösteriyor. Şimdi, Allah'ın 
âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz? 

  ِفي الَْأرِضOnlar gezip dolaşmadılar mı ki َأفَلَم يِسيروا
yeryüzündeوانظُرفَي  görsünlerَفكَي  nasılكَان  olmuşturُةاِقبع  

sonuِلِهمقَب ِمن الَِّذين  kendilerinden öncekilerinكَانُوا  idilerَأكْثَر  
daha çoktuمِمنْه  Onlar bunlardanَأشَدو  daha sağlamًةقُو  

kuvvetçeو  ve اآثَار eserleri bakımından daِضِفي الَْأر  
yeryüzündekiافَم  vermemiştirَأغْنَى  asla faydaمنْهع  onlaraام 

şeyler ونكِْسبكَانُوا ي kazandıkları 
82) Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, 
kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur, görsünler! 
Onlar bunlardan daha çoktu, kuvvetçe ve yeryüzündeki 
eserleri bakımından da daha sağlam idiler. Kazandıkları 
şeyler onlara asla fayda vermemiştir. 
(*)Bu bir istifhâmı inkâridir. Yani, o müşrikler azgın kibirlilerin sonunun 
ne olduğunu ve kendilerinden önceki toplumların kalıntılarını görüp 
tanımak için yeryüzünün her tarafını dolaşmadılar mı? İnkârları ve 
yalanlamalarından dolayı onların başına gelen azap ve helaki görmediler 
mi? Onlar Mekke halkından, sayıca daha çok, kuvvetçe daha üstün idiler. 
Onlardan sonra kalıntıları yani binalar, köşkler ve büyük yapıların 
kalıntıları halâ devam etmektedir, Onların kazanmış oldukları mallar ve 
yapmış oldukları binalar kendilerine ne bir fayda sağladı, ne de onlardan 
azabı savdı. 
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و Ve قَالُوا dediler kiنَاقُلُوب  Bizi kalplerimizِفي َأِكنٍَّة  kapalıdır 
 ِفي آذَاِننَا Ve  وşeye  ِإلَيِهçağırdığın ا تَدعونkarşıَ ِمما

kulaklarımızda daقْرو  bir ağırlık vardırو  Veِننَايب ِمن  bizimle 
ِنكيبو senin arandaابِحج  bir perde bulunmaktadırْلمفَاع  

Onun için sen yapِإنَّنَا  biz deاِملُونع  yapmaktayız 
5) Ve dediler ki: Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz 
kapalıdır. Ve kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Ve 
bizimle senin aranda bir perde bulunmaktadır. Onun için 
sen yap, biz de yapmaktayız. 

 sizin gibi  ِمثْلُكُمbir insanım  بشَرBen de  َأنَاancak  ِإنَّماDe ki قُْل
  ِإلَهilâhınızın  ِإلَهكُمancak  َأنَّماBana  ِإلَيvahyolunuyor يوحى

İlâh olduğuاِحدو  bir tekواتَِقيمفَاس  yönelinِهِإلَي  Artık O'na 
وهتَغِْفراسو O'ndan mağfiret dileyinو  Veٌليو  vay haline 
شِْرِكينِللْم ortak koşanların 

6) De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ancak 
ilâhınızın bir tek İlâh olduğu vahyolunuyor. Artık O'na 
yönelin, O'ndan mağfiret dileyin. Ve ortak koşanların vay 
haline. 

الَِّذين ْؤتُونلَا ي vermezlerَكَاةالز  zekâtıو  veمه  Onlar ِةِبالْآِخر 
ahiretiمه  onlardırونكَاِفر  inkâr edenler de 

7) Onlar zekâtı vermezler; ve ahireti inkâr edenler de 
onlardır. 

ِإن Şüphesizالَِّذين  edipنُواآم  imanِملُواعو  iş yapanlar için 
 نُوٍن غَير ممbir mükâfat var  َأجرonlara  لَهمiyi الصاِلحاِت

tükenmeyen 
8) Şüphesiz iman edip iyi iş yapanlar için onlara 
tükenmeyen bir mükâfat var. 

  ِبالَِّذي خَلَقinkâr edipَ  لَتَكْفُرونGerçekten siz  َأِئنَّكُمDe ki قُْل
yaratanıضالَْأر  yeriِنيموِفي ي  iki gündeلُونعتَجو  

koşuyorsunuz?لَه  O'naاادَأند  ortaklar mıذَِلك  İşte Oبر  
Rabbidirالَِمينالْع  âlemlerin 

9) De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip 
O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte O, âlemlerin Rabbidir. 

و Ve َلعج yarattıاِفيه  orayaاِسيور  dağlar yerleştirdiاِقهفَو ِمن  
sabitكاربو  bereketlerاِفيه  Oradaو  ve رقَد takdir ettiاِفيه  

oradaااتَهَأقْو  gıdalarِةعبِفي َأر  tam dörtاٍمَأي  gündeاءوس  fark 
gözetmedenاِئِلينِللس  isteyenler için 

10) Ve oraya sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler 
yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark 
gözetmeden gıdalar takdir etti. 

ثُم Sonraىتَواس  yöneldiاِءمِإلَى الس  göğeِهيو  halinde olan 
خَاند dumanفَقَاَل  dediالَه  onaو  ve ِضِللَْأر yerküreyeاِاْئِتي  gelin 
اطَوع İsteyerekَأو  veyaاهكَر  istemeyerekقَالَتَا  İkisi de dediler 
 İsteyerek  طَاِئِعينgeldik َأتَينَا

11) Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve 
yerküreye: İsteyerek veya istemeyerek, gelin! dedi. İkisi de 
"İsteyerek geldik" dediler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )41(سورة فصلت 
 يِمِبسِم اِهللا الرحمِن الرِح

 ِكتاب فُصلَت اَياته (2) تنِزيلٌ ِمن الرحمِن الرِحيِم (1)حم 
 بِشريا ونِذيرا فَاَعرض اَكْثَرهم (3)قُراَنا عرِبيا ِلقَوٍم يعلَمونَ 

يِه  وقَالُوا قُلُوبنا ِفى اَِكنٍة ِمما تدعونآ ِالَ(4)فَهم الَ يسمعونَ 
وِفى اَذَاِننا وقْر وِمن بيِننا وبيِنك ِحجاب فَاعملْ ِاننا عاِملُونَ 

(5) اِحدو ِالَه كُمآ ِالَهماَن ى ِالَىوحي ِمثْلُكُم رشا بآ اَنمقُلْ ِان 
 ِرِكنيشلٌ ِللْميوو وهِفرغتاسِه ووآ ِالَيِقيمتالَ (6)فَاس اَلَِّذين 

 ِانَّ الَِّذين اَمنوا (7)يؤتونَ الزكَوةَ وهم ِباْالَِخرِة هم كَاِفرونَ 
 قُلْ اَِئنكُم (8)وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم اَجر غَير ممنوٍن 

ندادا لَتكْفُرونَ ِبالَِّذى خلَق اْالَرض ِفى يوميِن وتجعلُونَ لَه اَ
 الَِمنيالْع بر (9)ذَِلك كاربا وِقهفَو ِمن اِسىوا رلَ ِفيهعجو 

 اِئِلنيآًء ِللسواٍم سِة اَيعبا ِفى اَرهاتا اَقْوِفيه رقَدا و(10)ِفيه ثُم 
ِتيا طَوعا استوى ِالَى السمآِء وِهى دخانٌ فَقَالَ لَها وِلالَرِض ائْ

 ا طَآِئِعنينيآ اَتا قَالَتهكَر (11)اَو  
41 FUSSİLET SURESİ  

Kur'an-ı Kerîm'in 41. suresi. Mekke'de nâzil olmuştur. 54 ayet ve 
Kelimeleri 796, harfleri 3350' dir; fâsılası: Dât, Zı, Tı, Sâd, Be, Zı, 
Rı, Dâl, Nun, Mîm harfleridir. "Fussilet, uzun uzun ve ayrıntılı 
olarak anlatmak demektir. Sure adını üçüncü ayette geçen 
"Teğabün Fussilet" (Tafsilâtlı Kitap) lâfzından almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

 Mîm  مHâ ح
1) Hâ. Mîm. 

 rahîm  الرِحيِمrahmân katından  ِمن الرحماِنindirilmiştir تَنِزيٌل
olan 

2) (Kur’an) Rahmân, Rahîm katından indirilmiştir. 
ِكتَاب bir kitaptırْلَتفُص  açıklanmışاتُهآي  âyetleriآنًاقُر  okunarak
 bilen  يعلَمونbir kavim için  ِلقَوٍمArapça عرِبيا

3) Bilen bir kavim için, âyetleri Arapça okunarak 
açıklanmış bir kitaptır. 

yüz çevirdi  فََأعرضuyarıcıdır نَِذيرا ve  وMüjdeleyici بِشيرا
َأكْثَر çoğu مه Onlarınمفَه  Artık onlarونعمسلَا ي  dinlemezler 

4) Müjdeleyici ve uyarıcıdır. Onların çoğu yüz çevirdi. Artık 
onlar dinlemezler. 
1. Ayetten geçen, "İndîrilmiştir"den maksat Kur'ân-ı Kerîm veya özellikle 
bu sûredir. Muhataplara bu hatırlatmanın yapılmasının sebebi, okunanın 
İlâhî kelâm olduğunu bilerek onu lâyık olduğu şekilde derin bir saygıyla 
dinlemeleri gerektiğini onlara hissettirmektir. Ayrıca bu ifade, bilhassa 
Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğini kabul etmeyen, onu Hz. 
Muhammed'in yakıştırdığını ileri süren inkarcılara cevap teşkil etmektedir. 
Bu cevapta Kur'an'ın başlıca şu özelliklerine dikkat çekildiği görülüyor: 
Kur'an, Allah katından indirilmiştir, ilâhî vahiydir; onun Hz. 
Muhammed'in kendi sözü olduğu iddiası tamamen asılsızdır. Kur'an, 
Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin tecellisidir, dolayısıyla insanlık için 
bir rahmet ve lütuftur. O bir "kitap"tır, yani sadece söylenip geçen bir söz 
değil, aynı zamanda yazıya geçirilerek korunması gereken ve korunan 
ölümsüz bir belgedir. 
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فَقَضيهن سبع سمواٍت ِفى يوميِن واَوحى ِفى كُلِّ سمآٍء اَمرها 
وزينا السمآَء الدنيا ِبمصاِبيح وِحفْظًا ذَِلك تقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم 

(12)اِعقَِة عاِعقَةً ِمثْلَ صص كُمتذَروا فَقُلْ اَنضراٍد  فَِانْ اَع
 ودثَم(13)و لِْفِهمخ ِمنو ِديِهمِن اَييب لُ ِمنسالر مهآَء تِاذْ ج 

اَالَّ تعبدوآ ِاالَّ اَهللا قَالُوا لَو شآَء ربنا الَنزلَ ملَِئكَةً فَِانا ِبمآ 
الَرِض ِبغيِر  فَاَما عاد فَاستكْبروا ِفى اْ(14)اُرِسلْتم ِبِه كَاِفرونَ 

 ملَقَها اَنَّ اَهللا الَِّذى خوري لَمةً اَوا قُوِمن داَش نقَالُوا مو قالْح
 فَاَرسلْنا (15)هو اَشد ِمنهم قُوةً وكَانوا ِباَياِتنا يجحدونَ 
هم عذَاب الِْخزِى علَيِهم ِرحيا صرصرا ِفى اَياٍم نِحساٍت ِلنِذيقَ

ِفى الْحيوِة الدنيا ولَعذَاب اْالَِخرِة اَخزى وهم الَ ينصرونَ 
 واَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى (16)

 (17)فَاَخذَتهم صاِعقَةُ الْعذَاِب الْهوِن ِبما كَانوا يكِْسبونَ 
 ويوم يحشر اَعدآُء (18)ونجينا الَِّذين اَمنوا وكَانوا يتقُونَ 

 حتى ِاذَا ما جآؤها شِهد (19)اِهللا ِالَى الناِر فَهم يوزعونَ 
 (20)علَيِهم سمعهم واَبصارهم وجلُودهم ِبما كَانوا يعملُونَ 

و Veا َأم gelinceودثَم  Semûd'aنَايدفَه  doğru yolu gösterdikمه  
onlaraوابتَحفَاس  ama onlar tercih ettilerىمالْع  körlüğü لَىع 
  الْعذَاِبyıldırımı  صاِعقَةonları çarptıُ  فََأخَذَتْهمdoğru yola الْهدى

azabınوِنالْه  alçaltıcı اِبم şeylerden dolayıكَانُوا  oldukları 
ونكِْسبي Yapmakta 

17) Ve Semûd (kavmine) gelince onlara doğru yolu 
gösterdik, ama onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. 
Yapmakta oldukları şeylerden dolayı alçaltıcı azabın 
yıldırımı onları çarptı. 

و Ve نَاينَج kurtardıkنُواآم الَِّذين  inananlarıو  Ve كَانُوا idiتَّقُوني  
onlar korkuyorlar 

18) Ve inananları kurtardık. Ve onlar korkuyorlar idi. 
و Veموي  günشَرحي  toplandıklarıاءدَأع  düşmanlarıاللَِّه  

Allah'ınِإلَى  sürülmek üzereالنَّاِر  ateşeمفَه  hepsiونعوزي  bir 
araya getirilirler 

19) Ve Allah'ın düşmanları, ateşe sürülmek üzere 
toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilirler. 

 şahitlik  شَِهدoraya geldikleri  ما جاءوهاzaman  ِإذَاNihayet حتَّى
edecektirِهملَيع  onların aleyhineهعمس م kulaklarıمهارصَأبو  

gözleriو  ve مهلُودج derileriاِبم  şeyeكَانُوا  karşıلُونمعي  
işledikleri 

20) Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve 
derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik 
edecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ناهفَقَض Böylece onları yarattıعبس  yediاٍتاومس  gök olarakِفي 
وِنييم iki gündeو  ve ىحَأو vahyettiِِّفي كُل  herاٍءمس  göğeاهرَأم  

göreviniو  Ve نَّايز biz donattıkاءمالس  semayıانْيالد  yakın
اِبيحصِبم kandillerleِحفْظًاو  korudukذَِلك  İşte buتَقِْدير  

takdiridirِزيِزالْع  azîzِليِمالْع  alîm olanın 
12) Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her 
göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın (dünya) semâyı 
kandillerle donattık, koruduk. İşte bu, Azîz, Alîm olanın 
takdiridir. 

فَِإن Eğerواضرَأع  onlar yüz çevirirlerseفَقُْل  de ki تُكُمَأنذَر İşte 
sizi uyarıyorumًاِعقَةص  bir kasırgaya karşıِمثَْل  benzerاِعقَِةص  

başına gelen kasırgayaاٍدع  Adو  ve ودثَم Semûd'un 
13) Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki: İşte sizi Ad ve Semûd 
(kavminin) başına gelen kasırgaya benzer bir kasırgaya 
karşı uyarıyorum. 

 ِمن بيِنPeygamberler  الرسُلonlara gelerek  جاءتْهمzaman ِإذْ
ِديِهمَأي Önlerindenو  ve خَلِْفِهم ِمن arkalarındanوادبَألَّا تَع  kulluk 

etmeyinِإلَّا  başkasınaاللَّه  Allah'tanقَالُوا  dedikleriشَاء لَو  
dileseydiنَابر  Rabbimizَللََأنز  indirirdiًلَاِئكَةم  meleklerفَِإنَّا  

elbette bizاِبم  şeyleriِسلْتُمُأر  sizinle gönderilenِبِه  Onun için
ونكَاِفر inkâr ediyoruz 

14) Peygamberler onlara: Önlerinden ve arkalarından 
gelerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, dedikleri 
zaman, "Rabbimiz dileseydi elbette melekler indirirdi. 
Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkâr ediyoruz."  

  ِفي الَْأرِضbüyüklük tasladılar  فَاستَكْبرواAd  عادgelince فََأما
yeryüzündeِرِبغَي  yereِّقالْح  haksızو  veقَالُوا  dedilerنم  kim 

var?َأشَد  daha güçlüِمنَّا  Bizdenًةقُو  kuvvetliاوري لَمَأو  Onlar 
görmediler mi?َأن  kuşkusuzاللَّه  Allah'ınمالَِّذي خَلَقَه  

kendilerini yaratanوه  olduğunuَأشَد  daha güçlüمِمنْه  
onlardanًةقُو  kuvvetliكَانُواو  ediyorlardıاِتنَاِبآي  Onlar bizim 

âyetlerimiziوندحجي  inkar 
15) Ad (kavmine) gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük 
tasladılar ve Bizden daha güçlü, kuvvetli kim var? dediler. 
Onlar kuşkusuz kendilerini yaratan Allah'ın, onlardan daha 
güçlü, kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim 
âyetlerimizi inkâr ediyorlardı. 

bir rüzgâr  ِريحاBundan dolayı  علَيِهمbiz de gönderdikفََأرسلْنَا
  ِلنُِذيقَهمuğursuz  نَِحساٍتgünlerde  ِفي َأياٍمsoğuk صرصرا

tattırmak içinذَابع  azâbınıِيالِْخز  zilletاِةيِفي الْح  hayatında
 rüsva  َأخْزىAhiret  الْآِخرِةazabı  لَعذَابVe  وdünya الدنْيا

edicidirو  Ve مه onlaraونرنْصلَا ي  yardım da edilmez 
16) Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet 
azâbını tattırmak için uğursuz günlerde soğuk bir rüzgâr 
gönderdik. Ve Ahiret azabı rüsva edicidir. Ve onlara yardım 
da edilmez. 
15-16.Kur'an, gerek Arap putperestlerinin gerekse eski kavimlerin ilâhî 
dinlere inanmamalarının temelinde akli ve fikri sebeplerden ziyade 
büyüklük taslama, mevki ve menfaat hırsı gibi duygusal sebeplerin 
yattığına sık sık vurgu yapar. Âd kavminin, peygamberleri Hûd'un 
risâletini reddetmelerinin de aynı psikolojik temele dayandığı 
görülmektedir. Âd kavminin, "Bizden daha güçlü kim var!" şeklindeki 
küstahça iddialarına karşı onlara, kendilerini de yaratmış olan Allah'ın 
sonsuz gücü hatırlatılmaktadır. Âd kavmi de Allah'ın gücünün 
sınırsızlığına inanıyordu. Şu halde her şeye gücü yeten Allah'ın 
kendilerinden daha güçlü topluluklar meydana getirmeye muktedir 
olduğunu düşünememeleri bir ahmaklık işareti idi. Böylece onların beşeri 
duygulan akıllarına galip gelmiş ve kendilerini inkâra sürüklemiş; bu da 
dünyada felakete uğrayarak yok olmalarına, âhirette de azabı hak 
etmelerine sebep olmuştur.  
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و Veذَِلكُم  var yaظَنُّكُم  beslediğinizالَِّذي ظَنَنتُم  zanكُمبِبر  
Rabbiniz hakkındaاكُمدَأر  işte siziتُمحبفََأص  o mahvetti ِمن 

الْخَاِسِرين ziyana uğrayanlardan oldunuz 
23) Ve Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan var ya, işte sizi 
o mahvetti, ziyana uğrayanlardan oldunuz. 
Buhârî'nin... Abdullah ibn Mes'ûd'dan rivayetine göre Karın yağları çok 
(şişman), kalblerinin anlayışı kıt iki Kureyşli ve Sakîf ten bir hısımları veya 
iki Sakîfli ve Kureyş'ten bir hısımları bir evde oturmuş konuşuyorlardı. 
Birbirlerine: "Ne dersin, acaba Allah bizim sözlerimizi duyuyor mudur 
ki?" dediler. Birisi: "Herhalde bazısını duyar, bazısını duymaz." dedi. Bir 
diğerleri: "Eğer bir kısmını duyuyor idiyse hiç şüphesiz hepsini duyar; ya 
da açıktan söylediğimizi duyuyorsa gizli söylediklerimizi de duyar" dedi de 
bunun üzerine "Siz, ne kulaklarınız, ne gözleriniz, ne de derileriniz sizin 
aleyhinize şahitlik eder diye düşünüp Sakınmadınız..." âyeti indirildi.444 

فَِإن Şimdi eğerواِبرصي  dayanabilirlerseفَالنَّار  ateştirىثْوم  yeri 
ملَه onlarınو  Ve وا ِإنِتبتَعسي hoşnut etmek isterlerseافَم  

edilecekمه  onlarتَِبينعالْم ِمن  memnun edilecek 
24) Şimdi eğer dayanabilirlerse, onların yeri ateştir. Ve eğer 
hoşnut etmek isterlerse, onlar memnun edilecek değillerdir. 

و Veنَاضقَي  biz musallat ettik deملَه  onlaraنَاءقُر  birtakım 
arkadaşlarنُوايفَز  bunlara süslü gösterdiler ملَه onlar نيا بم 

ِديِهمَأيönlerindeو  ve ام ne varsaمخَلْفَه  arkalarındaَّقحو  gerekli 
olmuşturِهملَيع  onlara daُلالْقَو  azapٍمِفي ُأم önceقَد  

Kendilerinden ْخَلَت geçmişِلِهمقَب ِمن  gelip الِْجن ِمن cinlerو  
  خَاِسِرينhüsrana  كَانُواKuşkusuz onlar  ِإنَّهمinsanlar için الِْإنِس

hüsrana 
25) Ve biz onlara birtakım arkadaşlar musallat ettik de onlar 
önlerinde ve arkalarında ne varsa bunlara süslü gösterdiler. 
Kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlar için 
azap onlara da gerekli olmuştur. Kuşkusuz onlar hüsrana 
düşenlerdi. 

و Ve قَاَلdedilerالَِّذين edenler واكَفَر inkârموا لَا تَسع dinlemeyin 
  لَعلَّكُمonlara  ِفيِهgürültü yapın  والْغَواKur'an'ı  الْقُرآِنBu ِلهذَا

Umulur kiونتَغِْلب  bastırırsınız 
26) Ve inkâr edenler: Bu Kur'an'ı dinlemeyin, onlara 
gürültü yapın. Umulur ki bastırırsınız, dediler. 

فَلَنُِذيقَن tattıracağız الَِّذين edenlereواكَفَر İnkârاذَابع  bir azabı 
 en  َأسوَأonları cezalandıracağız  لَنَجِزينَّهمve  وşiddetliشَِديدا

kötüsüyleلُونمعالَِّذي كَانُوا ي  yaptıklarının 
27) İnkâr edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları 
yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. 

ذَِلك İşte buاءزج  cezasıاِءدَأع  düşmanlarınınاللَِّه  Allahالنَّار  
ateştirملَهonlara اِفيه oradaارد  yurt vardırالْخُلِْد  ebedî 

kalacaklarıاءزج  ceza olarakاِبم  dolayıاِتنَاكَانُوا ِبآي  
Ayetlerimiziوندحجي  inkâr etmelerinden 

28) İşte bu, Allah düşmanlarının cezası, ateştir. Ayetlerimizi 
inkâr etmelerinden dolayı, orada onlara ceza olarak ebedî 
kalacakları yurt vardır. 

و Ve قَاَل diyeceklerواكَفَر الَِّذين  Kâfirlerنَابر  Rabbimizَا َأِرن 
bize göster deلَّانَاِن َأضالَّذَي  bizi saptıranlarıالِْجن ِمن  Cinlerden 

و ve الِْإنِْس insanlardanاملْهعنَج  alalımَتتَح  altınaاِمنَاَأقْد  
ayaklarımızın كُونَاِلي olsunlar diyeفَِلينالَْأس ِمن  

aşağılanmışlardan 
29) Ve kâfirler: Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi 
saptıranları bize göster de aşağılanmışlardan olsunlar diye 
onları ayaklarımızın altına alalım! diyecekler. 
 
 
 
 
 
 

جلُوِدِهم ِلم شِهدتم علَينا قَالُوآ اَنطَقَنا اُهللا الَِّذى اَنطَق وقَالُوا ِل
 وما (21)كُلَّ شىٍء وهو خلَقَكُم اَولَ مرٍة وِالَيِه ترجعونَ 

كُنتم تستِترونَ اَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم وآل اَبصاركُم والَ 
كُملُودلُونَ جمعا تا ِممكَِثري لَمعاَنَّ اَهللا الَ ي متنظَن لَِكن(22) و 

 ِمن متحبفَاَص يكُمداَر كُمبِبر متنالَِّذى ظَن كُمظَن ذَِلكُمو
 اِسِرينوا (23)الْخِتبعتسِانْ يو مى لَهثْوم اروا فَالنِبرصفَِانْ ي 

ا هفَم ِبنيتعالْم ِمن ا (24)مم موا لَهنيآَء فَزنقُر ما لَهنضقَيو 
 لَتخ ٍم قَدلُ ِفى اُمالْقَو ِهملَيع قحو ملْفَها خمو ِديِهماَي نيب

 اِسِرينوا خكَان مهِس ِاناِْالنو الِْجن ِمن ِلِهمقَب قَالَ (25)ِمنو 
ِذين كَفَروا الَ تسمعوا ِلهذَا الْقُراَِن والْغوا ِفيِه لَعلَّكُم تغِلبونَ الَّ

 فَلَنِذيقَن الَِّذين كَفَروا عذَابا شِديدا ولَنجِزينهم اَسواَ (26)
م  ذَِلك جزآُء اَعدآِء اِهللا النار لَه(27)الَِّذى كَانوا يعملُونَ 

 وقَالَ (28)ِفيها دار الْخلِْد جزآًء ِبما كاَنوا ِبآياِتنا يجحدونَ 
الَِّذين كَفَروا ربنا اَِرنا الَّذَيِن اَضالَّنا ِمن الِْجن واِْالنِس 

 فَِلنياْالَس ا ِمنكُونا ِلياِمناَقْد تحا تملْهعج(29)ن 
و Veقَالُوا  derlerلُوِدِهمِلج  derilerineِلم  Niçinتُمشَِهد  şahitlik 

ettiniz? نَالَيع  aleyhimizeقَالُوا  derlerَأنطَقَنَا  bizi de 
konuşturduاللَّه  Allahَالَِّذي َأنطَق  konuşturanَّكُل  Herٍءشَي  

şeyiوهو  oخَلَقَكُم  sizi yaratmıştırَلَأو  İlkٍةرم  defaو  Ve ِهِإلَي 
O'naونعجتُر  döndürülüyorsunuz 

21) Ve derilerine: Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz? derler. 
Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. İlk defa sizi 
o yaratmıştır. Ve O'na döndürülüyorsunuz, derler. 
Enes b. Malik'ten şöyle dediği rivayet edilmektedir: Resûlullah (a.s)'ın 
yanında bulunuyorduk. Bu arada güldü ve: "Niye güldüğümü biliyor 
musunuz?" dedi. Biz: Allah ve Resûlü daha iyi bilir, dedik. Şöyle buyurdu: 
"Kulun Rabbine hitab ederek, Rabbim Sen beni zulümden alıkoymadın 
mı diye söylemesinden. Bunun üzerine yüce Allah: Evet diye buyuracak. 
Bu sefer kul şöyle diyecek: Ben kendi aleyhime ancak benden olup 
tanıklık edecek kimseyi kabul ederim. Yüce Allah da: Kendi nefsine karşı 
bugün sen şahid olarak ve Kiramen Kâtibin de şahidler olarak yetersiniz. 
(Peygamber devamla) buyurdu ki: Ağzına mühür vurulur ve organlarına: 
Konuş denilir. Onlar da yaptıklarını söylerler. Sonra kendisi de serbestçe 
konuşmak üzere bırakılır. O (azalarına) der ki: Benden uzak olunuz, 
benden uzak durunuz. Ben sizin için mücadele edip, duruyordum."508 

و Veام  neكُنْتُم  sizونتَِترتَس  sakınmıyordunuzدشْهي َأن  şahitlik 
etmesindenكُملَيع  aleyhinizeكُمعمس  kulaklarınızınلَاو  ne

كُمارصَأب gözlerinizinلَاو  ne deكُملُودج  derilerinizinو ظَنَنْتُم لَِكن 
sanıyordunuzَأن  elbetteاللَّه  Allah'ınلَمعلَا ي  bilmeyeceğini

 yaptıklarınızdan  ِمما تَعملُونçoğunu كَِثيرا
22) Ve siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de 
derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden 
sakınmıyordunuz, elbette yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın 
bilmeyeceğini sanıyordunuz. 
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ِانَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اُهللا ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيِهم الْملَِئكَةُ اَالَّ 
خونَ تدوعت متِة الَِّتى كُننوا ِبالْجِشراَبوا ونزحالَ ت(30)افُوا و 

نحن اَوِليآؤكُم ِفى الْحيوِة الدنيا وِفى اْالَِخرِة ولَكُم ِفيها ما 
 نزالً ِمن غَفُوٍر (31)تشتِهى اَنفُسكُم ولَكُم ِفيها ما تدعونَ 

 ومن اَحسن قَوالً ِممن دعآ ِالَى اِهللا وعِملَ (32) رِحيٍم
 ِلِمنيسالْم ِنى ِمنقَالَ ِانا واِلحةُ (33)صنسِوى الْحتسالَ تو 

والَ السيئَةُ ِادفَع ِبالَِّتى ِهى اَحسن فَِاذَا الَِّذى بينك وبينه عداوةٌ 
 وما يلَقَّيهآ ِاالَّ الَِّذين صبروا وما (34)ى حِميم كَاَنه وِل

 وِاما ينزغَنك ِمن الشيطَاِن (35)يلَقَّيهآ ِاالَّ ذُو حظٍّ عِظيٍم 
 ِليمالْع ِميعالس وه هِعذْ ِباِهللا ِانتغٌ فَاسزلُ (36)ناِتِه اللَّياَي ِمنو 

ارهالنِر والَ ِللْقَمِس وموا ِللشدجسالَ ت رالْقَمو سمالشو 
 فَِاِن (37) الَِّذى خلَقَهن ِانْ كُنتم ِاياه تعبدونَ ِللَِّه واسجدوا

استكْبروا فَالَِّذين ِعند ربك يسبحونَ لَه ِباللَّيِل والنهاِر وهم الَ 
 (38)مونَ يسئَ

و Veاِتِهآي ِمن  O'nun âyetlerindendirُلاللَّي  geceو  ve ارالنَّه 
gündüzسالشَّمو  güneşو  ve رالْقَم ayوادجلَا تَس  secde etmeyin 
 Allah'a  ِللَِّهsecde edin  واسجدواaya da  ولَا ِللْقَمِرgüneşe ِللشَّمِس

الَِّذي خَلَقَهن Onları yaratanِإن  Eğerكُنْتُم  istiyorsanızاهِإي  O’na 
وندبتَع ibadet etmek 

37) Ve gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. 
Eğer O’na ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da 
secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. 

  ِعنْدbulunan  فَالَِّذينbüyüklük taslarlarsa  استَكْبرواEğer نفَِإ
yanındaكبر  Rabbininونحبسي  tesbih ederlerلَه  onlarِلِباللَّي  

geceاِرالنَّهو  gündüzمهو  onlarونَأمسلَا ي  hiç usanmadan 
38) Eğer büyüklük taslarlarsa Rabbinin yanında bulunan 
hiç usanmadan, onlar gece gündüz O'nu tesbih ederler. 
(*)Mekke'nin aristokrat kesiminin İslâm'ı reddetmelerinin temel 
sebeplerinden biri de Hz. Peygamber'e tâbi olmayı ve onun etrafında 
toplanan sıradan insanlar arasına katılmayı, onlarla birlikte Allah'a secde 
etmeyi kendilerine yedirernemeleri şeklindeki ilkel bir benlik duygusuydu; 
bunu bizzat kendileri de ifade ederlerdi. İşte âyette bu zihniyete 
değinilmekte ve Allah'ın, onların secdelerine, ibadetlerine ihtiyacı 
olmadığı, esasen O'nun bıkıp usanmadan kendisine ibadet eden başka 
kullarının bulunduğu bildirilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِإن Şüphesizقَالُوا الَِّذين  derlerنَابر  Rabbimizاللَّه  Allah'tırثُم  
sonra daواتَقَاماس  dosdoğru yolda yürüyenlerinُلتَتَنَز  iner

ِهملَيع üzerineَلاِئكَةُ الْم meleklerَألَّا تَخَافُوا  Korkmayınنُوازلَا تَحو  
üzülmeyinواِشرَأبو  sevininنَِّةِبالْج  cennetleالَِّتي كُنْتُم  size

وندتُوع vâad olunan 
30) Şüphesiz, Rabbimiz Allah'tır, sonra da dosdoğru yolda 
yürüyenlerin üzerine melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin, 
size vâad olunan cennetle sevinin! derler. 
İbn Abbâs'tan rivayetle Atâ şöyle der: Bu âyet-i kerime Hz. Ebu Bekr 
hakkında nazil olmuştur. Müşrikler: "Rabbımız Allah'tır, melekler de 
onun kızlarıdır ve bizim O'nun katında şefaatçilerimizde." deyip 
dosdoğru yolu bulamadılar. Yahudiler: "Rabbımız Allah'tır ve Uzeyr 
O'nun oğludur. Muhammed de peygamber filân değildir.' deyip onlar da 
dosdoğru yolu bulamadılar. Ebu Bekr ise: "Rabbim! Allah'tır ve hiçbir 
ortağı da yoktur. Muhamed de O"nun kulu ve elçisidir." deyip başına 
gelen bütün belâ, musibet ve mihnetlere dayanıp dosdoğru solu tutturdu, 
doğru yoldan hiçbir şekilde ayrılmadı.509 

ننَح Bizاُؤكُمِليَأو  sizin dostlarınızızاِةيِفي الْح  hayatında daانْيالد  
dünyaِةِفي الْآِخرو  ahirette deو  Veلَكُم  sizin içinاِفيه  orada 

varام  her şey تَشْتَِهي çektiğiكُمَأنفُس  canlarınızınو  ve لَكُم 
sizindirاِفيه  oradaام  her şeyونعتَد  istediğiniz 

31) Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. 
Ve orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve 
istediğiniz her şey orada sizindir. 

 rahîm olan  رِحيٍمGafûr olanın  ِمن غَفُوٍرikramıdır نُزلًا
32) Gafûr, Rahîm olan (Allah’ın) ikramıdır. 

و Veنم  kiminنسَأح  daha güzeldir?لًاقَو  sözüنِمم  diyenden
 وقَاَلiyi  صاِلحاiş yapan عِمَل ve  وAllah'a  ِإلَى اللَِّهçağıran دعا
 müslümanlardanım ِمن الْمسِلِمينBen  ِإنَِّني

33) Ve Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben 
müslümanlardanım" diyenden kimin sözü daha güzeldir? 

و Ve تَِويلَا تَس bir olmazُنَةسالْح  iyilikleَُئةيلَا السو  kötülük فَعاد 
Sen önleِبالَِّتي ِهي  şekildeنسَأح  en güzelفَِإذَا  O zamanالَِّذي 

نَكيب seninleنَهيبو  arasında ٌةاودع düşmanlık bulunanكََأنَّه  
sankiِليو  bir dost olurِميمح  candan 

34) Ve iyilikle kötülük bir olmaz, Sen en güzel bir şekilde 
önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, 
sanki candan bir dost olur. 

و Veالَقَّاها يم  buna kavuşturulurِإلَّا  ancakواربص الَِّذين  
sabredenlerو  veالَقَّاها يم  buna kavuşturulurِإلَّا  ancakذُو  

kimseٍّظح  nasibi olanِظيٍمع  büyük 
35) Ve buna ancak sabredenler kavuşturulur; ve buna ancak 
büyük nasibi olan kimse kavuşturulur. 

و Veاِإم  eğerغَنَّكنْزي  seni dürtecek olursaطَاِنالشَّي ِمن  
şeytandanٌغنَز  gelen kötü bir düşünce ْتَِعذفَاس hemen sığın

 Bilendir  الْعِليمİşiten  السِميعO هوÇünkü   ِإنَّهAllah'a ِباللَِّه
36) Ve eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek 
olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, İşiten, bilendir. 
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ِإن Gerçektenالَِّذين  kendilerineواكَفَر  inkâr ederlerِبالذِّكِْر  zikir 
 bir kitaptır  لَِكتَابHalbuki o  وِإنَّهgeldiği  جاءهمzaman لَما

ِزيزع eşsiz 
41) Gerçekten kendilerine zikir (Kitap) geldiği zaman inkâr 
ederler. Halbuki o, eşsiz bir kitaptır. 

 ولَا Ona önünden de  ِمن بيِن يديِهbâtıl  الْباِطُلgelemez لَا يْأِتيِه
 Hikmet  ِمن حِكيٍمindirilmiştir  تَنِزيٌلardından da ِمن خَلِْفِه

sahibi tarafındanِميٍدح  çok övülen 
42) Ona önünden de ardından da bâtıl gelemez. Hikmet 
sahibi, çok övülen tarafından indirilmiştir. 

 bir şey değildir  ماolandan başka  ِإلَّاSana  لَكsöylenen ما يقَاُل
قَد elbetteِقيَل  söylenmişِلسِللر  peygamberlereِلكقَب ِمن  

senden öncekiِإن  Elbette kiكبر  senin Rabbinلَذُو  sahibi 
 acı  َأِليٍمbir azap  ِعقَاٍبsahibidir ذُو ve  وhem mağfiret مغِْفرٍة

43) Sana söylenen, elbette senden önceki peygamberlere 
söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Elbette ki senin 
Rabbin, hem mağfiret sahibi ve acı bir azap sahibidir. 

و Veلَو  eğerلْنَاعج  kılsaydıkه  onuآنًاقُر  bir Kur'anاِميجَأع  
yabancı dildenلَقَالُوا  diyeceklerdi kiلَالَو  değil miydi?ْلَتفُص  

tafsilatlı şekilde açıklanmalıاآي تُه Ayetleriِميجَأَأع  yabancı 
dilden olur mu?ِبيرعو  Arab'aقُْل  De kiوه  Oِللَِّذين  içinنُواآم  

inananlarىده  doğru yolu gösterenِشفَاءو  şifadırالَِّذينو  
gelinceْؤِمنُونلَا ي  İnanmayanlaraِفي آذَاِنِهم  onların 

kulaklarındaْقو ر bir ağırlık vardırو  ve وه oِهملَيع  onlara 
 bir  ِمن مكَاٍنbağırılıyor  ينَادونOnlara  ُأولَِئكkapalıdır عمى

yerdenِعيٍدب  uzak 
44) Ve eğer biz onu, yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, 
diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı (anlayacağımız) şekilde 
açıklanmalı değil miydi? Arap'a yabancı dilden olur mu? 
De ki: O, inananlar için doğru yolu gösteren şifadır. 
İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık 
vardır ve o onlara kapalıdır. Onlara uzak bir yerden 
bağırılıyor. 
Kureyşliler sırf inat ve inkârlarından "Kur'ân hem Arapça, hem de 
Yabancı bir dilde indirilseydi; bazı âyetleri Arapça, diğer bazı âyetleri de 
yabancı bir dilde olsaydı." dediler de bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil 
oldu. Saîd ibn Cübeyr'den rivayete göre o şöyle demiştir: Kureyşliler sırf 
inat ve inkârlarından "Kur'ân hem Arapça, hem de Yabancı bir dilde 
indirilseydi; bazı âyetleri Arapça, diğer bazı âyetleri de yabancı bir dilde 
olsaydı." dediler de bunun üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu445  

لَقَدو Andolsunَنَا آتي biz verdikىوسم  Musa'yaالِْكتَاب  Kitab'ı 
 bir  كَِلمةeğerٌ  لَولَاVe  وonda da  ِفيِهayrılığa düşüldü فَاخْتُِلفَ

sözْقَتبس  geçmiş olmasaydıكبر ِمن  Rabbindenلَقُِضي  derhal 
hükmedilirdiمنَهيب  aralarındaو  Ve مِإنَّه onlarي لَِف içindedirler 

شَك bir şüpheِمنْه  onun hakkındaِريٍبم  derin 
45) Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı verdik, onda da ayrılığa 
düşüldü. Ve eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, 
aralarında derhal hükmedilirdi. Ve onlar onun hakkında 
derin bir şüphe içindedirler. 

نم Kimِمَلع  bir iş yaparsaااِلحص  iyiفَِلنَفِْسِه  bu kendi 
lehinedirو  Ve نم kim deاءَأس  kötülük yaparsaاهلَيفَع  

aleyhinedirو  Ve ام değildirكبر  Rabbinِبظَلَّاٍم  zulmedici 
 kullara ِللْعِبيِد

46) Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Ve kim de 
kötülük yaparsa aleyhinedir. Ve Rabbin kullara zulmedici 
değildir.  
 
 
 
 
 
 

كاِتِه اَناَي ِمنآَء وا الْمهلَيا علْنزةً فَِاذَآ اَناِشعخ ضى اْالَررت 
اهتزت وربت ِانَّ الَِّذى اَخياها لَمحِيى الْموتى ِانه علَى كُلِّ 

 ٍء قَِديرىا (39)شنلَينَ عفَوخا الَ ياِتنونَ ِفى اَيلِْحدي ِانَّ الَِّذين 
 ِفى الناِر خير اَم من يأِْتى اَِمنا يوم الِْقيمِة اعملُوا ما اَفَمن يلْقَى

 ِصريلُونَ بمعا تِبم هِان ما (40)ِشئْتوا ِبالذِّكِْر لَمكَفَر ِانَّ الَِّذين 
 ِزيزع ابلَِكت هِانو مآَء ه(41)جدِن ييب اِطلُ ِمنأِْتيِه الْبِه  الَ يي

 ما يقَالُ لَك ِاالَّ ما (42)والَ ِمن خلِْفِه تنِزيلٌ ِمن حِكيٍم حِميٍد 
قَد ِقيلَ ِللرسِل ِمن قَبِلك ِانَّ ربك لَذُو مغِفرٍة وذُو ِعقَاٍب اَِليٍم 

ياته َء  ولَو جعلْناه قُراَنا اَعجِميا لَقَالُوا لَوالَ فُصلَت اَ(43)
اَعجِمى وعرِبى قُلْ هو ِللَِّذين اَمنوا هدى وِشفَآٌء والَِّذين الَ 
 نَ ِمنوادني ى اُولَِئكمع ِهملَيع وهو قْرو ونَ ِفى اَذَاِنِهمِمنؤي

ِه ولَوالَ  ولَقَد اَتينا موسى الِْكتاب فَاختِلف ِفي(44)مكَاٍن بِعيٍد 
كَِلمةٌ سبقَت ِمن ربك لَقُِضى بينهم وِانهم لَِفى شك ِمنه مِريٍب 

(45) كبا رما وهلَيآَء فَعاَس نمفِْسِه وا فَِلناِلحِملَ صع نم 
 (46)ِبظَالٍَّم ِللْعِبيِد 

و Veاِتِهآي ِمن  O’nun âyetlerindendirَأ نَّك seninىتَر  görmen 
deضالَْأر  yeryüzünüًةخَاِشع  kupkuruفَِإذَا  zamanلْنَاَأنز  Biz 

indirdiğimizاهلَيع  onun üzerineاءالْم  suyuْتتَزاه  harekete 
geçipْتبرو  kabarırِإن  Kuşkusuzااهيالَِّذي َأح  ona can veren
  شَيٍءher  علَى كُلelbette Oِّ  ِإنَّهölüleri de لْموتَى اdiriltir لَمحِيي
şeyeقَِدير  kadirdir 

39) Ve senin yeryüzünü kupkuru görmen de O’nun 
âyetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman, 
harekete geçip kabarır. Kuşkusuz ona can veren, elbette 
ölüleri de diriltir. O, her şeye kadirdir. 
(*)Müşrik Araplar'ın İslâm karşısındaki temel bir tutumları da herkesin 
bu dünyada benimsediği inanç, tutum ve davranışlarının hesabını vereceği 
âhiret hayatını, dolayısıyla yeniden dirilmeyi inkâr etmeleriydi. Âyette kuru 
toprağa can veren gücün insanı yeniden diriltmeye de muktedir olduğu 
hatırlatılmaktadır. Ancak, âyette Allah'ın ölüleri dirilten gücü mutlak ifade 
edildiğinden, burada sadece insanların öldükten sonra diriltilmesi 
kastedilmeyip bunun yanında mutlak olarak canlılık, sağlık, zindelik, 
verimlilik, üretkenlik, zihin açıklığı, kalp aydınlığı gibi her türlü olumlu 
yetenek ve aktiviteleri verenin Allah olduğuna işaret edildiği de 
düşünülebilir. 

ِإن Kuşkusuzونلِْحدي الَِّذين  doğruluktan ayrılıp eğriliğe 
sapanlarاِتنَاِفي آي  ayetlerimiz hakkındaنخْفَولَا ي  gizli kalmaz

 daha  خَيرAteşin  النَّاِرiçine  ِفيatılan mı  َأفَمن يلْقَىbize علَينَا
iyidirَأم  yoksaنم  mi?ْأِتيي  gelenآِمنًا  güvenleموي  günüِةامالِْقي  

kıyametلُواماع  yapınام ِشْئتُم  Dilediğiniziِإنَّه  Kuşkusuz Oاِبم 
لُونمتَع yaptıklarınızıِصيرب  görmektedir 

40) Kuşkusuz ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp 
eğriliğe sapanlar bize gizli kalmaz. Ateşin içine atılan mı 
daha iyidir, yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? 
Dilediğinizi yapın. Kuşkusuz O, yaptıklarınızı görmektedir. 
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ِالَيِه يرد ِعلْم الساعِة وما تخرج ِمن ثَمراٍت ِمن اَكْماِمها وما 
ِديِهم اَين شركَآِئى تحِملُ ِمن اُنثَى والَ تضع ِاالَّ ِبِعلِْمِه ويوم ينا

 وضلَّ عنهم ما كَانوا (47)قَالُوآ اَذَناك ما ِمنا ِمن شِهيٍد 
 الَ يسئَم (48)يدعونَ ِمن قَبلُ وظَنوا ما لَهم ِمن مِحيٍص 

 (49)اِْالنسانُ ِمن دعآِء الْخيِر وِانْ مسه الشر فَيؤس قَنوطٌ 
ولَِئن اَذَقْناه رحمةً ِمنا ِمن بعِد ضرآَء مسته لَيقُولَن هذَا ِلى ومآ 
اَظُن الساعةَ قَآِئمةً ولَِئن رِجعت ِالَى ربى ِانَّ ِلى ِعنده لَلْحسنى 

ِذيقَنلَنِملُوا وا عوا ِبمكَفَر الَِّذين ئَنبنذَاٍب غَِليٍظ فَلَنع ِمن مه
(50) هسِاذَا ماِنِبِه واَ ِبجنو ضراِن اَعسلَى اِْالنا عنمعِاذَآ اَنو 

 قُلْ اَراَيتم ِانْ كَانَ ِمن ِعنِد اِهللا (51)الشر فَذُو دعآٍء عِريٍض 
 سنِريِهم (52) بِعيٍد ثُم كَفَرتم ِبِه من اَضلُّ ِممن هو ِفى ِشقَاٍق

 لَماَو قالْح هاَن ملَه نيبتى يتح فُِسِهمِفى اَنا ِفى اْالَفَاِق واَياَِتن
 ِهيدٍء شىلَى كُلِّ شع هاَن كبكِْف ِبرٍة (53)ييِفى ِمر مهاَآل ِان 

ىِبكُلِّ ش هاَآل ِان ِهمبِلقَآِء ر ِحيطٌ ِمن(54)ٍء م 
و Ve ِإذَا zamanنَامَأنْع  bir nimet verdiğimizاِنلَى الِْإنْسع  insana 

ضرَأع yüz çevirirو  ve اِنِبِهنَأى ِبج yan çizerو  Veِإذَا  zaman da 
هسم ona dokunduğuالشَّر  bir şerفَذُو  dururاٍءعد  yalvarıp 

 içten عِريٍض
51) Ve insana bir nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan 
çizer. Ve ona bir şer dokunduğu zaman da içten yalvarıp 
durur. 

  اللَِّهtarafından  كَان ِمن ِعنِْدeğer  ِإنNe dersiniz  َأرَأيتُمDe ki قُْل
Allahثُم  sonraتُمكَفَر  siz de inkâr etmişsenizِه ِب onuنم  kim 
 bir ayrılığa ِشقَاٍق  ِفيo halde  هوvardır?  ِممنdaha sapık َأضلُّ

düşendenِعيٍدب  uzak 
52) De ki: Ne dersiniz, eğer Allah tarafından ise sonra siz 
de onu inkâr etmişseniz, o halde uzak bir ayrılığa düşenden 
daha sapık kim vardır? 

سنُِريِهم göstereceğiz kiاِتنَاآي  âyetlerimiziِفي الْآفَاِق  Ufuklardaو  
ve ِفي َأنْفُِسِهم kendi nefislerindeتَّىح  ta kiنيتَبي  iyice belli 

olsunملَه  onlaraَأنَّه  onunُّقالْح  gerçek olduğu لَمَأو 
  شَيٍءher  علَى كُلÇünkü Oِّ ه َأنRabbininَّ  ِبربكyetmez mi?يكِْف
şeyeشَِهيد  şahittir 

53) Ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi 
göstereceğiz ki, ta ki onun gerçek olduğu, onlara iyice belli 
olsun. Rabbi yetmez mi? Çünkü O, her şeye şahittir.  

  ِمن ِلقَاِءşüphe  ِمريٍةiçindedirler ِفي onlar  ِإنَّهمDikkat edin َألَا
kavuşma konusundaِهمبر  Rablerineَألَا ِإنَّه  Bilesiniz ki Oِِّبكُل  

herٍءشَي  şeyiٌِحيطم  kuşatmıştır  
54) Dikkat edin; onlar, Rablerine kavuşma konusunda 
şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O, her şeyi kuşatmıştır. 
(*)Kudreti bütün mahlukatını kuşatan O'dur. Bilgisi herşeyi kuşatan 
O'dur. Herşeyi sayısıyla bilen O'dur. Yüce Allah'ın bu ismi çoğunlukla 
tehdit ifade eden buyruklarla birlikte gelir. Gerçek anlamı ise herşeyi 
kuşatıcı olması ve kuşatılan şeyin kökten imha edilmesidir. 
 
 
 
 
 
 

 وماKıyametin  الساعِةbilgisi ِعلْمhavale edilir يردO'na  ِإلَيِه
جتَخْر yarıp çıkamazاٍترثَم ِمن  hiçbir meyveااِمهَأكْم ِمن  

kabuğunuِمُلا تَحمو  gebe kalmazُأنثَى ِمن  hiçbir dişiو  ve لَا
عتَض doğurmazِإلَّا  dışındaِبِعلِْمِه  O'nun bilgisiو  Veموي  gün
نَاِديِهمي onlara diye seslendiğiنَأي  neredeكَاِئيشُر  Ortaklarım
 Buna dair  ِمنَّاolmadığını  ماsana arzederiz  آذَنَّاكderler قَالُوا

bizdenشَِهيٍد ِم ن hiçbir şahit 
47) Kıyametin bilgisi, O'na havale edilir. O'nun bilgisi 
dışında hiçbir meyve kabuğunu yarıp çıkamaz, hiçbir dişi 
gebe kalmaz ve doğurmaz. Ve onlara: Ortaklarım nerede! 
diye seslendiği gün: Buna dair bizden hiçbir şahit 
olmadığını sana arzederiz, derler. 

و Ve َّلض uzaklaşmıştırمنْهع  onlardanا كَانُوام  durdukları
ونعدي yalvarıpُلقَب ِمن  öncedenو  Ve ظَنُّوا anlamışlardırام  

olmadığınıملَه  kendilerininِحيٍصم ِمن  kaçacak yerleri 
48) Ve önceden yalvarıp durdukları onlardan uzaklaşmıştır. 
Ve kendilerinin kaçacak yerleri olmadığını anlamışlardır. 

َأمسلَا ي usanmazانالِْإنْس  İnsanاِءعد ِمن  istemektenِرالْخَي  hayır
و ِإن Fakatهسم  kendisine dokunursaالشَّر  bir kötülükُئوسفَي  

hemen ümitsizliğe düşerٌقَنُوط  üzülüverir 
49) İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir 
kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir. 

لَِئنو Andolsun kiَأذَقْنَاه  tattırırsakًةمحر  bir rahmetِمنَّا  biz 
onaِدعب ِمن  sonraاءرض  bir zarardanم تْهس kendisine 

dokunanقُولَنلَي  derذَاه  Buِلي  benim hakkımdırا َأظُنمو  
sanmıyorumَةاعالس  kıyametinًةقَاِئم  kopacağınıلَِئنو  olsam 

bileُتِجعر  döndürülmüşيبِإلَى ر  Rabbimeِإن  muhakkakِلي 
هِعنْد O'nun katındaنَىسلَلْح  benim için daha güzel şeyler 

vardırَئنفَلَنُنَب  Biz mutlaka haber vereceğizالَِّذين  edenlere
 muhakkak لَنُِذيقَنَّهمve   وyaptıklarını  ِبما عِملُواinkâr كَفَروا

onlara tattıracağızذَاٍبع ِمن  azaptanغَِليٍظ  ağır 
50) Andolsun ki, kendisine dokunan bir zarardan sonra biz 
ona bir rahmet tattırırsak: Bu, benim hakkımdır, kıyametin 
kopacağını sanmıyorum, Rabbime döndürülmüş olsam bile 
muhakkak O'nun katında benim için daha güzel şeyler 
vardır, der. Biz, inkâr edenlere yaptıklarını mutlaka haber 
vereceğiz ve muhakkak onlara ağır azaptan tattıracağız. 
(*)Yani Allah benim amelimden razı olduğundan ötürü zaten benim 
hakettiğim bir şeydir. Böylelikle o Allah'ın kendisine bu nimeti vermesini, 
Allah'ın üzerindeki bir hakkından dolayı olduğu görüşüne kapılır. Yüce 
Allah'ın nimetlerle, sıkıntılarla onu sınayıp böylelikle onun şükredip, 
sabreden bir kişi olup olmadığını ortaya çıkarmak istediğini bilmez. 
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تَكَاد neredeyseُاتاومالس  Göklerنتَفَطَّري  çatlayıp-
parçalanacaklarِقِهنفَو ِمن  üstlerindenُلَاِئكَةالْمو  melekler de 

ونحبسي tesbih ederlerِدمِبح  hamd ileِهمبر  Rableriniونتَغِْفرسيو  
mağfiret dilerlerنِلم  olanlaraِضِفي الَْأر  yeryüzündeَألَا  Şunu 

bilin kiِإن  gerçektenاللَّه  Allahوه  O’landırالْغَفُور  Ğafûr 
ِحيمالر Rahîm 

5) Gökler, neredeyse üstlerinden çatlayıp-parçalanacaklar; 
melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler, yeryüzünde 
olanlara mağfiret dilerler. Şunu bilin ki, gerçekten Allah 
Ğafûr, Rahîm O’landır. 

و Veالَِّذين  gelinceاتَّخَذُوا  edinenlereوِنِهد ِمن  O’nun dışında 
اءَأوِلي velilerاللَّه  Allahٌِفيظح  gözetleyicidirِهملَيع  onların 

üzerindeما و değilsinََأنْت  Sen iseِهملَيع  onların üzerinde 
 bir vekil ِبوِكيٍل

6) Ve O’nun dışında veliler edinenlere gelince; Allah onların 
üzerinde gözetleyicidir. Sen ise onların üzerinde bir vekil 
değilsin.  

و Ve كَذَِلك böyleceنَايحَأو  vahyettikَِإل كي sana daآنًاقُر  bir 
Kur’anاِبيرع  arapçaِلتُنِْذر  korkutasın diyeُأم  anasınıىالْقُر  

şehirlerinو  ve نم bulunanlarıالَهوح  onun etrafındaتُنِْذرو  
korkutasınموي  günü ileِعمالْج  toplanmaبيلَا ر  şüphe 

bulunmayanِفيِه  kendisindeٌفَِريق  bir bölümüنَِّةِفي الْج  
cennetteٌفَِريقو  bir bölümü ِفي içerisindedirlerِعيِرالس  

çılgınca yanan ateşin 
7) Ve şehirlerin anasını ve onun etrafında bulunanları 
korkutasın, hem de kendisinde şüphe bulunmayan 
toplanma günü ile korkutasın diye, sana da böylece arapça 
bir Kur’an vahyettik. (Ogün onların) bir bölümü cennette, 
bir bölümü çılgınca yanan ateşin içerisindedirler. 

و Ve لَو eğerشَاء  dileseydiاللَّه  Allahملَهعلَج  onları kılardıًةُأم  
bir ümmetًةاِحدو  tekلَِكنو  Fakatِخُلدي  girdirirنم  kimseyi 

شَاءي dilediğiِتِهمحِفي ر  rahmetineو  Veونالظَّاِلم  zalimlere 
gelinceام  neملَه  onlar içinِليو ِمن  bir veli vardırلَاو  neنَِصيٍر  

bir yardımcı 
8) Ve eğer Allah dileseydi, onları tek bir ümmet kılardı. 
Fakat dilediği kimseyi rahmetine girdirir. Ve zalimlere 
gelince; onlar için ne bir veli vardır, ne bir yardımcı.  

َأم Yoksaاتَّخَذُوا  mi edindiler?وِنِهد ِمن  O’nun dışındaاءِليَأو  
bir takım velilerفَاللَّه  İşte Allahوه  O’durِليالْو  veliو وه 

O’durِيحي  diriltenتَىوالم  ölüleriوهو  Şüphesiz Oِّلَى كُلع  
herٍءشَي  şeyeقَِدير  kadirdir 

9) Yoksa O’nun dışında birtakım veliler mi edindiler? İşte 
Allah; veli O’dur, ölüleri dirilten O’dur. Şüphesiz O, her 
şeye kadirdir. 

و Ve َا اخْتملَفْتُم ihtilafa düşersenizِفيِه  hakkındaٍءشَي ِمن  
herhangi bir şeyهكْمفَح  onun hakkında hüküm vermek ِإلَى 

 Ben  علَيِهRabbim olan  ربيAllah  اللَّهİşte  ذَِلكُمAllah’ındır اللَِّه
O’naُكَّلْتتَو  tevekkül ettimو  ve ِهِإلَي yalnızca O’naُأِنيب  

yönelirim 
10) Ve herhangi bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz, onun 
hakkında hüküm vermek Allah’ındır. İşte Rabbim olan 
Allah. Ben O’na tevekkül ettim ve yalnızca O’na yönelirim. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )42(سورة الشورى 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

ِحى ِالَيك وِالَى الَِّذين ِمن قَبِلك  كَذَِلك يو(2) عسق (1)حم 
 ِكيمالْح ِزيزِض (3)اُهللا الْعا ِفى اْالَرماِت ووما ِفى السم لَه 
 ِظيمالْع ِلىالْع وه(4)و ِقِهنفَو نَ ِمنفَطَّرتي اتومالس كَادت 

 ِهمبِد رمونَ ِبححبسلَِئكَةُ يالْمِض وِفى اْالَر نونَ ِلمِفرغتسيو
 ِحيمالر فُورالْغ ووِنِه (5)اَالَ ِانَّ اَهللا هد ذُوا ِمنخات الَِّذينو 

ِهملَيِفيظٌ عآَء اُهللا حِليِكيٍل  اَوِبو ِهملَيع تآ اَنم(6)و كَذَِلكو 
ا ِلتِبيرا عاَنقُر كآ ِالَينيحاَو موي ِذرنتا ولَهوح نمى والْقُر اُم ِذرن

 (7)الْجمِع الَ ريب ِفيِه فَِريق ِفى الْجنِة وفَِريق ِفى السِعِري 
ولَو شآَء اُهللا لَجعلَهم اُمةً واِحدةً ولَِكن يدِخلُ من يشآُء ِفى 

ا لَهونَ مالظَّاِلمِتِه ومحِصٍري رالَ نو ِلىو ِمن ذُوا (8)مخاَِم ات 
ِمن دوِنِه اَوِليآَء فَاُهللا هو الْوِلى وهو يحِىي الْموتى وهو علَى 

 ٍء قَِديرىِالَى (9)كُلِّ ش هكْمٍء فَحىش ِفيِه ِمن ملَفْتتا اخمو 
ِه تلَيى عباُهللا ر اِهللا ذَِلكُم ِه اُِنيبِالَيو كَّلْت(10)و  

42 ŞURA SURESİ  
Kur'an'ın 42. sûresi. 53 âyet, 866 kelime ve 3088 harften ibarettir. 
Fasılası mim, kaf, lam, ra, be, dal, ze ve nun harfleridir. Mekki 
sûrelerden olup, Fussilet sûresinden sonra nâzil olmuştur. 23, 24, 
25 ve 27. âyetleri Medenîdir. Adını otuzsekizinci âyetinde geçen, 
"istişare etme, danışma" anlamındaki "şûrâ" kelimesinden 
almıştır. Bu adı alışının özel bir sebebi yoktur. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

 Mim  مHa ح
1) Ha, Mim. 

 Kaf  قSin  سAyn ع
2) Ayn, Sin, Kaf. 

كَذَِلك İşte böyleوِحيي  vahyetmektedirكِإلَي  sanaو  ve ِإلَى الَِّذين
ِلكقَب ِمن senden öncekilereاللَّه  Allahِزيزالْع  Azîzِكيمالْح  
Hakîm 

3) İşte Azîz, Hakîm Allah, sana ve senden öncekilere böyle 
vahyetmektedir. 

لَه O’nundurاِتاوما ِفي السم  Göklerdeو  ve ِضا ِفي الَْأرم yerde 
olanlarوهو  Şüphesiz Oِليالْع  Aliyy’dirِظيمالْع  Azîm’dir 

4) Göklerde ve yerde olanlar O’nundur. Şüphesiz O, 
Aliyy’dir, Azîm’dir. 
Cenâb-i Hak hemen her peygambere şu esasları da vahiy yoluyla bildirmiş 
ve korunmasını; insanlara tebliğ edilmesini emretmiştir: 
1-Önce Allah'ın varlığına ve birliğine imâna, 
2-Sonra gönderilen peygambere ve onun gönderilmesinin lüzumuna 
inanmaya, 
3-Âhiret gününe imâna, 
4-İnsanları, bütün güzellik ve faziletleri kendinde toplayan din ahlâkına 
bağlanmaya, 
5-İnsanları  kötülüklerden uzaklaştırıp insanlıklarına yakışanı yapmaya, 
6-Dünya hayatından amaç ve maksadın ne olduğunu öğrenmeye, 
7-Allah'ın yegâne üstün, yegâne güçlü ve hikmet sahibi olduğunu anlayıp 
kavramaya davet edip bu konuda onları eğitip yetiştirmek. 
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ِسكُم اَزواجا وِمن فَاِطر السمواِت واْالَرِض جعلَ لَكُم ِمن اَنفُ
 ِميعالس وهٌء وىكَِمثِْلِه ش سِفيِه لَي كُمؤذْرا ياجواِم اَزعاْالَن

 ِصري(11)الب نِلم قزطُ الرسبِض ياْالَراِت وومالس قَاِليدم لَه 
 ِليمٍء عىِبكُلِّ ش هِان قِْدريآُء وشلَ(12)ي عريِن  شالد ِمن كُم

 ِهيمرا ِبِه ِابنيصا ومو كآ ِالَينيحالَِّذى اَوا ووحى ِبِه نصا وم
وموسى وِعيسى اَنْ اَِقيموا الدين والَ تتفَرقُوا ِفيِه كَبر علَى 

ِه مِبى ِالَيتجِه اُهللا يِالَي موهعدا تم ِرِكنيشِدى الْمهيآُء وشي ن
 ِنيبي نِه م(13)ِالَي الِْعلْم مآَء ها جِد معب قُوآ ِاالَّ ِمنفَرا تمو 

 ى لَقُِضىمسٍل مِالَى اَج كبر ِمن قَتبةٌ سالَ كَِلملَوو مهنيا بيغب
 ِمن اباُوِرثُوا الِْكت ِانَّ الَِّذينو مهنيب هِمن كلَِفى ش ِدِهمعب

 فَِلذَِلك فَادع واستِقم كَمآ اُِمرت والَ تتِبع اَهوآَء (14)مِريٍب 
 كُمنيِدلَ بالَع تاُِمراٍب وِكت لَ اُهللا ِمنزآ اَنِبم تنقُلْ اَمو مه

لَكُما والُنمآ اَعلَن كُمبرا ونبا اُهللا رننيةَ بجالَ ح الُكُمماَع 
 ِصريِه الْمِالَيا وننيب عمجاُهللا ي كُمنيب(15)و 

14) Ve kendilerine ilim geldikten sonra, yalnızca 
aralarındaki haksızlık dolayısıyla ayrılığa düştüler. Eğer 
Rabbinden, belirli bir süreye kadar bir söz geçmiş 
olmasaydı, aralarında hüküm verilmişti. Ve şüphesiz 
onların ardından Kitaba mirasçı olanlar ise, onun hakkında 
bir şüphe, tereddüt içindedirler.  

فَِلذَِلك Şu halde, senعفَاد  davet etو  ve تَِقماس dosdoğru olاكَم  
gibiَتُأِمر  emrolunduğun لَا تَتَِّبعو uymaمهاءوَأه  Onların 

arzularınaو  ve قُْل de kiُنْتآم  iman ettimاِبم  herَلَأنْز  
indirdiğiاللَّه  Allah’ınِكتَاٍب ِمن  kitabaُتُأِمرو  emrolundum 

 bizim de  ربنَاAllah  اللَّهAranızda  بينَكُمadaletli olmakla ِلَأعِدَل
Rabbimizكُمبرو  sizin de Rabbinizdirلَنَا  bizimالُنَامَأع  Bizim 

amellerimizلَكُمو  sizindirالُكُممَأع  sizin amellerinizَةجلَا ح  bir 
delile gerek yokturنَنَايب  Bizimleنَكُميبو  sizin aranızdaاللَّه  

Allahعمجي  hepimizi toplayacaktırنَنَايب  bir aradaو  ve ِهِإلَي 
O’nadırِصيرالْم  dönüş yalnız 

15) Şu halde, sen davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru 
ol. Onların arzularına uyma ve de ki: “Allah’ın indirdiği her 
kitaba iman ettim. Aranızda adaletli olmakla emrolundum. 
Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim 
amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle sizin 
aranızda bir delile gerek yoktur. Allah hepimizi bir arada 
toplayacaktır ve dönüş yalnız O’nadır.” 
Bu âyet-i kerimenin el-Velîd ibnu'l-Muğîra ve Şeybe ibn Rabia hakkında 
nazil olduğu söylenir. Davetinden vazgeçmesi ve atalarının yani Kureyş'in 
dinine dönmesi karşılığında bunlardan el-Velîd ibnu'l-Muğîra malının 
yarısını Hz. Peygamber (a.s)'e vermeyi, Şeybe ibn Rabîa da O'nu kızıyla 
evlendirmeyi teklif etmişlerdi.446 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فَاِطر yaratıcısıdırاِتاومالس  Göklerinو  ve ِضالَْأر yerinَلعج  
var ettiلَكُم  Sizeَأنْفُِسكُم ِمن  kendi nefislerinizdenوا َأزاج eşler

 sizi üretip  يذْرُؤكُمçiftler  َأزواجاdavarlardan da وِمن الَْأنْعاِم
çoğaltıyorِفيِه  O bu yollaسلَي  yokturكَِمثِْلِه  O’nun benzeri 

gibiءشَي  hiçbir şeyوهو  Şüphesiz Oِميعالس  Semî’dirِصيرالب  
Basîr’dir 

11) Göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Size kendi nefislerinizden 
eşler, davarlardan da çiftler var etti. O, sizi bu yolla üretip 
çoğaltıyor. O’nun benzeri gibi olan hiçbir şey yoktur. 
Şüphesiz O, Semî’dir, Basîr’dir. 

لَه O’nundurقَاِليدم  anahtarlarıاِتاومالس  Göklerinو  ve ِضالَْأر 
yerinُطسبي  genişletip-yayarَقزالر  rızkıشَاءي نِلم  Dilediğineو  

ve قِْدري kısar daِإنَّه  Çünkü Oِِّبكُل  herٍءشَي  şeyiِليمع  en iyi 
bilendir 

12) Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı 
genişletip-yayar ve kısar da. Çünkü O, her şeyi en iyi 
bilendir. 

عشَر şeriat yaptıلَكُم  size deيِنالد ِمن  dindenى ِبِهصا وم  
vasiyet ettiğiniانُوح  Nuh’aو  ve نَايحالَِّذي َأو vahyettiğimizi

كِإلَي sanaنَا ِبِهيصا ومو  vasiyet ettiğimiziاِهرِإب يم İbrahim’e
 dosdoğru ayakta  َأن َأِقيمواİsa’ya ِعيسى ve  وMusa’ya وموسى

tutun diyeينالد  Diniو  ve قُوالَا تَتَفَر ayrılığa düşmeyinِفيِه  
ondaركَب  ağır geldiشِْرِكينلَى الْمع müşriklereام  şeyوعتَد  

çağırdığın مه kendileriniِه ِإلَي Seninاللَّه  Allahتَِبيجي  seçerِهِإلَي  
erdirir نم bunaشَاءي dilediğiniو  ve ِديهي hidayete ِهِإلَي 

kendisineِنيبي نم  içten yöneleni 
13) ‘Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin.’ 
diye dinden Nuh’a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, 
İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya vasiyet ettiğimizi size de 
şeriat yaptı. Senin kendilerini çağırdığın şey, müşriklere 
ağır geldi. Allah, dilediğini buna seçer ve içten kendisine 
yöneleni hidayete erdirir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, hem Mekkeli'leri, hem de o merkezin dışında kalıp 
kutuplara kadar bütün ülke halklarını uyarmak için Arapça Kur'ân 
indirildiği açıklandı. Sonra da dinî konularda ihtilâf zuhur ettiği takdirde 
onu Allah'ın kitabına, Peygamberin sünnetine çevirmemiz; dinler arasında 
ihtilâf ortaya çıktığında ise, onu âhirete bırakmamız emrediliyor. 

و Ve قُواا تَفَرم ayrılığa düştülerِإلَّا  yalnızcaِدعب ِمن  sonraام 
مهاءج kendilerine geldiktenالِْعلْم  ilimاغْيب  haksızlık 

dolayısıylaمنَهيب  aralarındakiو ve َلالَو Eğer olmasaydıٌةكَِلم  
sözْقَتبس  geçmişكبر ِمن  Rabbindenِإلَى  kadarٍلَأج  bir 

süreyeىمسم  belirliلَقُِضي  hüküm verilmiştiمنَهيب  aralarındaو  
Ve ِإن şüphesizالَِّذين  olanlar iseُأوِرثُوا  mirasçıالِْكتَاب  Kitaba

  ِمنْهbir şüphe  شَكiçindedirler  لَِفيonların ardından مِمن بعِدِه
onun hakkındaِريٍبم  tereddüt 
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اللَّه Allahٌلَِطيف  çok lütufkârdırاِدِهِبِعب  kullarına karşıُقزري  
rızık verirنم  kimselereشَاءي  dilediğiو  Ve وه Oالْقَِوي  
Kaviyy’dirِزيزالع  Azîz’dir 

19) Allah, kullarına karşı çok lütufkârdır, dilediği kimselere 
rızık verir. Ve O, Kaviyy’dir, Azîz’dir. 

نم Kimِريدي كَان  isterseَثرح  ekininiِةالْآِخر  ahiretنَِزد  Biz 
artırmalar yaparızلَه  onaِثِهرِفي ح  kendi ekinindeو  Ve نم 

kim deِريدي كَان  isterseَثرح  ekininiانْيالد  dünyaِه نُؤِت 
kendisine bir şeyler veririzاِمنْه  ondanو  Veام  yokturلَه  

onunِةِفي الْآِخر  ahirette iseنَِصيٍب ِمن  hiç bir payı 
20) Kim ahiret ekinini isterse, Biz ona kendi ekininde 
artırmalar yaparız. Ve kim de dünya ekinini isterse 
kendisine ondan bir şeyler veririz. Ve ahirette ise onun hiç 
bir payı yoktur. 

َأم Yoksaملَه  onlarınكَاءشُر  birtakım ortakları mı var ki 
  ماdinden  ِمن الديِنkendilerine  لَهمbir şeriat kıldılar? شَرعوا
şeyleriْأذَني لَم  izin vermediğiِبِه  onlaraاللَّه  Allah’ınو  Ve لَو 
eğer ُةلَا كَِلم söz olmasaydıِلالْفَص  ayırdediciلَقُِضي  hüküm 

verilirdiمنَهيب  aralarındaو  Ve ِإن gerçektenالظَّاِلِمين  zalimler 
içinملَه  oذَابع  bir azap vardırَأِليم  can yakıcı 

21) Yoksa onların birtakım ortakları mı var ki, Allah’ın 
onlara izin vermediği şeyleri, dinden kendilerine bir şeriat 
kıldılar? Ve eğer ayırdedici söz olmasaydı, aralarında 
hüküm verilirdi. Ve gerçekten o zalimler için can yakıcı bir 
azap vardır. 

 korkuyla titrerlerken ين مشِْفِقZalimleri  الظَّاِلِمينgörürsün تَرى
  واِقع ِبِهمo da  هوve  وkazandıkları  كَسبواdolayısıyla ِمما

üstlerine çöküvermiştirو  Ve نُواآم الَِّذين iman edipِملُواعو  
amel işleyenler iseاِتاِلحالص  salihِفي  içindedirlerاِتضور  

razı olacaklarıَّناِت الْج cennet bahçeleri ملَه Onlar için ام 
ونشَاءي istedikleri her şey vardırِعنْد  katındaِهمبر  Rableriذَِلك  
İşte buوه  ta kendisidirُلالْفَض  lütfunالكَِبير  büyük 

22) Zalimleri kazandıkları dolayısıyla korkuyla titrerlerken 
görürsün; ve o da üstlerine çöküvermiştir. Ve iman edip 
salih amel işleyenler ise, razı olacakları cennet bahçeleri 
içindedirler. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey 
vardır. İşte bu, büyük lütfun ta kendisidir. 
İbn Abbas (r.a.), Mücahid ve Katade'ye göre : İslâm Dini teblîğ edilip 
Allah'ın hidâyet nasîp buyurduğu kişiler imân edince, gerek putperest 
müşrikler, gerekse Yahudi ve Hıristiyanlar, imân edenlerin yanlış bir din 
seçtiklerini ileri sürerek kendi inançlarının ve dinlerinin hak olduğunu, 
başka dine gerek bulunmadığını isbata çalıştılar ve kendilerine göre 
birtakım uydurma deliller getirdiler. Bunun üzerine yukarıdaki âyetler 
indi.447 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهتجح لَه ِجيبتا اسِد معب ونَ ِفى اِهللا ِمنآجحي الَِّذينو
 (16)يد داِحضةٌ ِعند ربِهم وعلَيِهم غَضب ولَهم عذَاب شِد

اَُهللا الَِّذى اَنزلَ الِْكتاب ِبالْحق والِْميزانَ وما يدِريك لَعلَّ 
 ةَ قَِريباع(17)الس الَِّذينا وونَ ِبهِمنؤالَ ي ا الَِّذينِجلُ ِبهعتسي 

ِذين يمارونَ اَمنوا مشِفقُونَ ِمنها ويعلَمونَ اَنها الْحق اَآل ِانَّ الَّ
 اَُهللا لَِطيف ِبِعباِدِه يرزق من (18)ِفى الساعِة لَِفى ضالٍَل بِعيٍد 

 ِزيزالع الْقَِوى وهآُء وشِة (19)يثَ اْالَِخررح ِريدكَانَ ي نم 
ؤِتِه ِمنا نينثَ الدرح ِريدكَانَ ي نمِثِه ورِفى ح لَه ِزدن ا لَهما وه

 اَم لَهم شركَآُء شرعوا لَهم ِمن (20)ِفى اْالَِخرِة ِمن نِصيٍب 
الديِن ما لَم يأْذَنْ ِبِه اُهللا ولَوالَ كَِلمةُ الْفَصِل لَقُِضى بينهم وِانَّ 

 اَِليم ذَابع ملَه ِفِق(21)الظَّاِلِمنيشم ى الظَّاِلِمنيرا  تِمم ني
كَسبوا وهو واِقع ِبِهم والَِّذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِفى 
روضاِت الْجناِت لَهم ما يشآؤنَ ِعند ربِهم ذَِلك هو الْفَضلُ 

 (22)الكَِبري 
و Veوناجحي الَِّذين  tartışanlarınِفي اللَِّه  Allah hakkındaِدعب ِمن  

sonraتُِجيبا اسم  çağrısı kabul edildiktenلَه  O’nunمتُهجح  
delilleriٌةاِحضد  geçersizdirِعنْد  katındaِهمبر  Rableriِهملَيعو  

Onların üzerindeبغَض  bir gazap vardırو  ve ملَه onlaradır
ذَابع bir azapشَِديد  şiddetli 

16) Ve O’nun çağrısı kabul edildikten sonra, Allah hakkında 
tartışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Onların 
üzerinde bir gazap vardır ve şiddetli bir azap onlaradır.  

اللَّه Allahَلالَِّذي َأنْز  indirdiالِْكتَاب  Kitabıِّقِبالْح  hak ileو  ve 
انالِْميز mizanıو  Ve ام neِريكدي  bilirsinَّللَع  belki deَةاعالس  

kıyamet-saatiقَِريب  yakındır 
17) Allah hak ile Kitabı ve mizanı indirdi. Ve ne bilirsin; 
kıyamet-saati belki de pek yakındır. 

  الَِّذين لَا يْؤِمنُونonun  ِبهاalelacele gelmesini isterler يستَعِجُل
iman etmeyenlerاِبه  Onaو  Ve الَِّذين edenler iseنُواآم  iman

شِْفقُونم bir korku içindedirlerاِمنْه  ona karşıو  ve ونلَمعي 
bilirlerاَأنَّه  onun gerçektenُّقالْح  bir hak olduğunuَألَا  İyi 

bilin kiِإن  gerçektenونارمي الَِّذين  hakkında tartışanlarِفي 
  بِعيٍدbir sapıklık  ضلَاٍلiçindedirler  لَِفيkıyamet-saati الساعِة
uzak 

18) Ona iman etmeyenler, onun alelacele gelmesini isterler. 
Ve iman edenler ise, ona karşı bir korku içindedirler ve 
onun gerçekten bir hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki 
kıyamet-saati hakkında tartışanlar, gerçekten uzak bir 
sapıklık içindedirler.  
(*)Yukarıdaki âyetler, Kitap Ehli'nin yersiz ve haksız iddialarına 
değinilerek aydınlatıcı biigiler verildi. Kur'ân'ın insan hayatını düzene 
sokacak hükümlerle hak üzere indirildiği bildirildi ve Allah'a inananların 
dengeli, düzenli bir hayat sürmeleri dolaylı şekilde emredildi. Yalnız 
dünya hayatını arzu edenlere âhirette bir nasip olmayacağı bildirilerek, iki 
hayatın birbirini tamamlayıp birinin diğerine anlam ve hikmet 
kazandırdığına işarette bulunuluyor. 
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ذَِلك الَِّذى يبشر اُهللا ِعباده الَِّذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت قُلْ 
ئَلُكُمآل اَس ِرفقْتي نمى وبةَ ِفى الْقُردوا ِاالَّ الْمرِه اَجلَيع 

 كُورش ا ِانَّ اَهللا غَفُورنسا حِفيه لَه ِزدةً ننس(23)ح اَم 
 لَى قَلِْبكع ِتمخِأ اُهللا يشا فَِانْ يلَى اِهللا كَِذبى عرقُولُونَ افْتي

ويِحق الْحق ِبكَِلماِتِه ِانه عِليم ِبذَاِت الصدوِر ويمح اُهللا الْباِطلَ 
 وهو الَِّذى يقْبلُ التوبةَ عن ِعباِدِه ويعفُوا عِن السيئَاِت (24)

 ويستِجيب الَِّذين اَمنوا وعِملُوا (25)ويعلَم ما تفْعلُونَ 
مهِزيدياِت واِلحالص ِديدش ذَابع مونَ لَهالْكَاِفرِلِه وفَض ِمن 

(26) لَِكنِض وا ِفى اْالَروغاِدِه لَبِلِعب قزطَ اُهللا الرسب لَوو 
 ِصريب ِبرياِدِه خِبِعب هآُء ِانشا يٍر ملُ ِبقَدزنالَِّذى (27)ي وهو 

ِد معب ثَ ِمنيلُ الْغزني ِلىالْو وهو هتمحر رشنيطُوا وا قَن
 ِميدثَّ (28)الْحا بمِض واْالَراِت وومالس لْقاِتِه خاَي ِمنو 

 آُء قَِديرشِاذَا ي ِعِهمملَى جع وهٍة وابد آ (29)ِفيِهماَ ِمنمو 
اَي تبا كَسٍة فَِبمِصيبم ِمن كُمابكَِثٍري اَص نفُوا ععيو ِديكُم

 ومآ اَنتم ِبمعِجِزين ِفى اْالَرِض وما لَكُم ِمن دوِن اِهللا (30)
 (31)ِمن وِلى والَ نِصٍري 

و Ve وه O’durُلنَزالَِّذي ي  indirenَثالْغَي  yağmuruِدعب ِمن  sonra 
 serip-yayan ينشُرve   وümitsizliğe düşmelerinden ما قَنَطُوا
تَهمحر rahmetiniوهو  Şüphesiz Oِليالْو  Veliyy’dirِميدالْح  

Hamîd’dir 
28) Ve ümitsizliğe düşmelerinden sonra yağmuru indiren ve 
rahmetini serip-yayan O’dur. Şüphesiz O (Allah), Veliyy 
(dost)’dir, Hamîd (hamd edilmeye layık)’dir.  

و Ve اِتِهآي ِمن O’nun ayetlerindendirُخَلْق  yaratılması ile 
 türetip-yayması  وما بثyerinَّ الَْأرِض ve  وgöklerin السماواِت

  علَى جمِعِهمO هوVe   وher canlıdan  ِمن دابٍةonlarda ِفيِهما
onların hepsini toplamayaذَا ِإ zamanشَاءي  dileyeceğiقَِدير  

kadirdir 
29) Ve göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan 
türetip yayması O’nun ayetlerindendir. Ve O (Allah), 
dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya kadirdir. 

و Veكُمابا َأصم  size isabet edenٍة ِمِصيبم ن her musibetافَِبم  
dolayısıyladırْتبكَس  kazandığıِديكُمَأي  ellerinizinفُوعيو  affeder 

 Çoğunu da عن كَِثيٍر
30) Ve size isabet eden her musibet, ellerinizin kazandığı 
dolayısıyladır. Çoğunu da (Allah) affeder.  

و Ve ام değilsiniz َأنْتُم sizِجِزينعِبم  aciz bırakabilecekler ِفي 
  اللَِّهdışında  ِمن دوِنsizin ما لَكُمVe   وyeryüzünde الَْأرِض

Allah’ınِليو ِمن  ne bir veliniz vardırلَا نَِصيٍرو  ne bir 
yardımcınız 

31) Ve siz, yeryüzünde (Allah’ı) aciz bırakabilecekler 
değilsiniz. Ve sizin Allah’ın dışında ne bir veliniz vardır, ne 
bir yardımcınız. 
 
 
 
 
 

ذَِلك İşte böyleشِّربالَِّذي ي  müjde vermektedirاللَّه  Allahهادِعب  
kullarınaنُواآم الَِّذين  iman edipِملُواعو  amel işleyenاِتاِلحالص  

salihُْل ق De kiَألُكُملَا َأس  Ben sizden istememِهلَيع  buna 
karşılıkارَأج  bir ücretِإلَّا  başkaَةدوالْم  sevgidenىبِفي الْقُر  

akrabalıktaو  Ve نم kimْقْتَِرفي  kazanırsaًنَةسح  bir iyilikنَِزد  
artırırızلَه  bizاِفيه  ondakiنًاسح  iyliğiِإن  gerçektenاللَّه  Allah
غَفُور Ğafûr’durشَكُور  Şekûr’dur 

23) İşte Allah, iman edip salih amel işleyen kullarına böyle 
müjde vermektedir. De ki: “Ben sizden buna karşılık 
akrabalıkta sevgiden başka bir ücret istemem.” Ve kim bir 
iyilik kazanırsa, biz ondaki iyliği artırırız. Gerçekten Allah 
Ğafûr (günahları affeden)’dur, Şekûr (şükre layık)’dur. 

َأم Yoksaقُولُوني  mi diyorlar?ىافْتَر  iftira ettiلَىع  karşıاللَِّه  
Allah’aاكَِذب  yalanفَِإن  Oysaشَْأي  dilerseاللَّه  Allahخِْتمي  

mühürlerلَى قَلِْبكع  senin de kalbiniو  Veحمي  yok edip-
ortadan kaldırırاللَّه  Allahاِطَلالْب  batılıو  ve ُِّحقي hak olarak 

gerçekleştirirَّقالْح  hakkıاِتِهِبكَِلم  kendi kelimeleriyleِإنَّه  
Çünkü Oِليمع  çok iyi bilendirِبذَاِت  özünde olanıوِردالص  

sinelerin 
24) Yoksa ‘Allah’a karşı yalan iftira etti’ mi diyorlar? Oysa 
Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Ve Allah, batılı yok 
edip-ortadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle hakkı hak 
olarak gerçekleştirir. Çünkü O, sinelerin özünde olanı çok 
iyi bilendir.    

و Ve وه O’durُلقْبالَِّذي ي  kabul edenَةبالتَّو  tevbeyi اِدِهِعب نع 
kullarındanفُوعيو  affedenَئاِتيالس نع  kötülükleriو  ve لَمعي 

bilenلُونا تَفْعم  işlediklerinizi 
25) Ve kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri affeden 
ve işlediklerinizi bilen O (Allah)’dur.  

و Ve تَِجيبسي icabet ederالَِّذين  edipنُواآم  imanِملُواعو  amel 
işleyenlereاِتاِلحالص  salihِزيديو  daha fazlasını da verirمه  

onlaraِلِهفَض ِمن  lütfundanو  Ve ونالْكَاِفر kâfirlere gelinceملَه  
onlaraذَابع  bir azap vardırشَِديد  şiddetli 

26) Ve iman edip salih amel işleyenlere icabet eder ve 
onlara lütfundan daha fazlasını da verir. Ve kâfirlere 
gelince; onlara şiddetli bir azap vardır. 

و Ve لَو eğerَطسب  geniş tutup-yaysaydıاللَّه  Allahَقزالر  rızkı
  ولَِكنyeryüzünde  ِفي الَْأرِضazarlardı  لَبغَواkulları için ِلِعباِدِه

Fakatُلنَزي  indirirٍرِبقَد  miktar ileشَاءا يم  Dilediğiِإنَّه  
Şüphesiz Oاِدِهِبِعب  kullarına karşıخَِبير  Habîr’dirِصب ير 

Basîr’dir 
27) Ve eğer Allah, kulları için rızkı geniş yaysaydı, 
yeryüzünde azarlardı. Fakat dilediği miktar ile indirir. 
Şüphesiz O, kullarına karşı Habîr (herşeyden haberdar)’dir, 
Basîr (herşeyi gören)’dir. 
Habbâb ibnu'1-Eret der ki: Bu âyet-i kerime bizim hakkımızda nazil oldu. 
Kurayza, Kaynukâ' ve Nadîr oğullarının zenginliğini gördüğümüzde biz 
de böyle mallarımız olmasını temenni ettik de Allah Tealâ bu âyet-i 
kerimeyi indirdi.510 
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و Ve الَِّذين onlar kiونتَِنبجي  uzak dururlarاِئركَب  büyükالِْإثِْم  
günahlardanو  ve َاِحشالْفَو hayasızca davranışlardanو  ve ِإذَا 

zamanواا غَِضبم  öfkelendikleriمه  onlarونغِْفري  bağışlarlar 
37) Ve onlar ki, büyük günahlardan ve hayasızca 
davranışlardan uzak dururlar ve onlar öfkelendikleri zaman 
bağışlarlar. 

و Ve الَِّذين onlar kiواابتَجاس  çağrısını kabul ederlerِهمبِلر  
Rablerininََأقوا وام dosdoğru kılarlarَلَاةالص  namazıمهرَأمو  

işleri deىشُور  şûra iledirمنَهيب  aralarındaاِممو  şeylerden de 
 infak  ينِْفقُونkendilerine  همrızık olarak verdiğimiz رزقْنَا

ederler 
38) Ve onlar ki, Rablerinin çağrısını kabul ederler, namazı 
dosdoğru kılarlar, işleri de aralarında şûra iledir, 
kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak 
ederler.448 

و Ve الَِّذين onlar kiِإذَا  zamanمهابَأص  haklarına tecavüz 
edildiğiغْيالْب  karşı koyarlarمه  birbirleriyleنْتَِصي ونر 

yardımlaşarak 
39) Ve onlar ki, haklarına tecavüz edildiği zaman 
birbirleriyle yardımlaşarak karşı koyarlar.  

و Veاءزج  cezasıَئٍةيس  bir kötülüğünٌَئةيس  bir kötülüktürاِمثْلُه  
onun gibiنفَم  Kimفَاع  affederو  ve لَحَأص ıslah ederseهرفََأج  

artık onun ecriلَىع  aittirاللَِّه  Allah’aِإنَّه  Şüphe yok ki O لَا 
ِحبي sevmezالظَّاِلِمين  zalimleri 

40) Ve bir kötülüğün cezası onun gibi bir kötülüktür. Kim 
affeder ve ıslah ederse, artık onun ecri Allah’a aittir. Şüphe 
yok ki O, zalimleri sevmez.  

و Ve نلَم kim deرانتَص  intikamını alırsaدعب  sonraظُلِْمِه  
zulme uğradıktanلَِئكفَُأو  artık onlar içinام  yokturِهملَيع  

aleyhlerindeِبيٍلس ِمن  bir yol 
41) Ve kim de zulme uğradıktan sonra intikamını alırsa, 
artık onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur.  

  الَِّذين يظِْلمونaleyhine  علَىyol vardır  السِبيُلAncak ِإنَّما
zulmedenlerالنَّاس  insanlaraو  ve غُونبي taşkınlık gösterenler 

 İşte bunlar  ُأولَِئكhaksız  الْحقyereِّ  ِبغَيِرyeryüzünde ِفي الَْأرِض
ملَه içinذَابع  bir azap vardırَأِليم  çok acıklı 

42) Ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere 
taşkınlık gösterenler aleyhine yol vardır. İşte bunlar için çok 
acıklı bir azap vardır. 

و Ve نلَم kim deربص  sabrederو  ve غَفَر bağışlarsaِإن  
muhakkakذَِلك  buلَِمن  değerِمزع  üzerinde kararlılıkla 

durmayaوِرالُْأم  işlerdendir 
43) Ve kim de sabreder ve bağışlarsa, muhakkak bu, 
üzerinde kararlılıkla durmaya değer işlerdendir. 
Müfessirlerden Kelbi ve Ferra'nın zirkettiğine göre 41 ve 43. ayetler de 
Ebu Bekir Sıddık (r.a.) hakkında nazil olmuştur. Ensar'dan biri ona kötü 
sözler sarfetmiş, Ebu Bekir de ona karşılık vermiş, sonra da susmuştur.449   

و Veنم  kimiِلْلضي  saptırırsaاللَّه  Allahافَم  yokturلَه  onun 
ِليو ِمن hiç bir velisiِدِهعب ِمن  artık bundan sonraو  Veىتَر  

bir görsenالظَّاِلِمين  o zalimleriالَم  zamanاَأور  gördükleri 
ذَابالْع azabıقُولُوني  derlerْله  var mı?درِإلَى م  Geri dönmeye 

 bir yol ِمن سِبيٍل
44) Ve Allah, kimi saptırırsa, artık bundan sonra onun hiç 
bir velisi yoktur. Ve azabı gördükleri zaman, o zalimleri bir 
görsen: “Geri dönmeye bir yol var mı?” derler. 
 
 
 
 
 
 

 ِانْ يشأْ يسِكِن (32)وِمن اَياِتِه الْجواِر ِفى الْبحِر كَاْالَعالَِم 
الريح فَيظْلَلْن رواِكد علَى ظَهِرِه ِانَّ ِفى ذَِلك الَياٍت ِلكُلِّ 

 اَو يوِبقْهن ِبما كَسبوا ويعف عن كَِثٍري (33)صباٍر شكُوٍر 
يٍص  ويعلَم الَِّذين يجاِدلُونَ ِفى اَياِتنا ما لَهم ِمن مِح(34)
 فَمآ اُوِتيتم ِمن شىٍء فَمتاع الْحيوِة الدنيا وما ِعند اِهللا (35)

 والَِّذين (36)خير واَبقَى ِللَِّذين اَمنوا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ 
غي موا ها غَِضبِاذَا مو اِحشالْفَواِْالثِْم و آِئرونَ كَبِنبتجونَ يِفر

(37) مهراَملَوةَ ووا الصاَقَامو ِهمبوا ِلرابجتاس الَِّذينو 
 والَِّذين ِاذَآ (38)شورى بينهم وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ 

 وجزآُء سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُها (39)اَصابهم الْبغى هم ينتِصرونَ 
ع نفَم الظَّاِلِمني ِحبالَ ي هلَى اِهللا ِانع هرفَاَج لَحاَص(40)فَا و 

 ِانما (41)ولَمِن انتصر بعد ظُلِْمِه فَاُولَِئك ما علَيِهم ِمن سِبيٍل 
السِبيلُ علَى الَِّذين يظِْلمونَ الناس ويبغونَ ِفى اْالَرِض ِبغيِر 

قالْح اَِليم ذَابع ملَه ِانَّ (42) اُولَِئك غَفَرو ربص نلَمو 
 ومن يضِلِل اُهللا فَما لَه ِمن وِلى (43)ذَِلك لَِمن عزِم اْالُموِر 

 درلْ ِالَى مقُولُونَ هي ذَابا الْعاَوا رلَم ى الظَّاِلِمنيرتِدِه وعب ِمن
 (44)يٍل ِمن سِب

و Ve اِتِهآي ِمن O’nun ayetlerindendirاِريوالْج  akıp gidenِفي 
 yüksek dağlar gibi  كَالَْأعلَاِمdenizlerde الْبحِر

32) Ve denizlerde yüksek dağlar gibi akıp giden (gemiler 
de) O’nun ayetlerindendir. 

ِإن Eğerشَْأي  dileyecek olsaِكسي ن durdururيحالر  rüzgarıظْلَلْنفَي  
böylece kalakalırlarاِكدور  denizinِرِهلَى ظَهع  onlar üstünde

ِإن Şüphesiz kiِفي ذَِلك  bunlardaاٍتلَآي  ayetler vardırِِّلكُل  
kimse içinاٍربص  sabredenشَكُوٍر  şükreden 

33) Eğer dileyecek olsa, rüzgarı durdurur, böylece onlar 
denizin üstünde kalakalırlar. Şüphesiz ki bunlarda 
sabreden, şükreden kimse için ayetler vardır. 

َأو Ya daنوِبقْهي  onları yok ederاِبم  dolayısıylaوابكَس  
kazandıklarıُفعيو  affederكَِثيٍر نع  bir çoğunu da 

34) Ya da kazandıkları dolayısıyla onları yok eder, bir 
çoğunu da affeder. 

و Veلَمعي  bilip-öğrensinlerاِدلُونجي الَِّذين  mücadele edenlerِفي 
  ِمن مِحيٍصkendileri için  ما لَهمayetlerimiz hakkında آياِتنَا

kaçacakları bir yer olmadığını 
35) Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, kendileri 
için kaçacakları bir yer olmadığını bilip öğrensinler. 

ا ُأوِتيتُمفَم Size verilenٍءشَي ِمن  herhangi bir şeyتَاعفَم  
geçimliğidirاِةيالْح  hayatınınانْيالد  dünyaا ِعنْدمو  katında olan 

iseاللَِّه  Allahرخَي  daha hayırlıو  ve قَىَأب daha kalıcıdırِللَِّذين  
için نُواآم iman edipِهمبلَى رعو  Rablerineكَّلُونتَوي  tevekkül 

edenler  
36) Size verilen herhangi bir şey dünya hayatının 
geçimliğidir. Allah katında olan ise, iman edip Rablerine 
tevekkül edenler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 
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وتريهم يعرضونَ علَيها خاِشِعني ِمن الذُّلِّ ينظُرونَ ِمن طَرٍف 
منوآ ِانَّ الْخاِسِرين الَِّذين خِسروآ اَنفُسهم خِفى وقَالَ الَِّذين اَ

 (45)واَهِليِهم يوم الِْقيمِة اَآل ِانَّ الظَّاِلِمني ِفى عذَاٍب مِقيٍم 
وما كَانَ لَهم ِمن اَوِليآَء ينصرونهم ِمن دوِن اِهللا ومن يضِلِل 

 ِاستِجيبوا ِلربكُم ِمن قَبِل اَنْ يأِْتى (46) اُهللا فَما لَه ِمن سِبيٍل
 ِمن ا لَكُممِئٍذ وموٍا يلْجم ِمن ا لَكُماِهللا م ِمن لَه درالَ م موي

 فَِانْ اَعرضوا فَمآ اَرسلْناك علَيِهم حِفيظًا ِانْ (47)نِكٍري 
ِانالَغُ وِاالَّ الْب كلَيا عِبه ةً فَِرحمحا رانَ ِمنسا اِْالنآ ِاذَآ اَذَقْن

 انَ كَفُورسفَِانَّ اِْالن ِديِهماَي تما قَدئَةٌ ِبميس مهِصبِانْ ت(48)و 
ِللَِّه ملْك السمواِت واْالَرِض يخلُق ما يشآُء يهب ِلمن يشآُء 

ِلم بهياثًا وِان آُء الذُّكُورشي ا (49)نانذُكْر مهجوزي اَو 
 قَِدير ِليمع ها ِانِقيمآُء عشي نلُ معجياثًا وِانا كَانَ (50)ومو 

ِلبشٍر اَنْ يكَلِّمه اُهللا ِاالَّ وحيا اَو ِمن ورآِء ِحجاٍب اَو يرِسلَ 
 (51)ِه ما يشآُء ِانه عِلى حِكيم رسوالً فَيوِحى ِبِاذِْن

 الَْأرِض ve  وGöklerin  السماواِتmülkü  ملْكAllah’ındır ِللَِّه
yerinُخْلُقي  yaratırشَاءا يم  Dilediğiniبهي  armağan eder نِلم 
شَاءي Dilediğineِإنَاثًا  dişilerبهيو  armağan ederي نِلم شَاء 

dilediğine deالذُّكُور  erkek 
49) Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır. 
Dilediğine dişiler armağan eder, dilediğine de erkek 
armağan eder. 

َأو Veyaمهجوزي  çift verirانًاذُكْر  erkeklerو  ve ِإنَاثًا dişiler 
olarakو  Veُلعجي  bırakırشَاءي نم  dilediğini deاِقيمع  kısırِإنَّه  

Gerçekten Oِليمع  Alîm’dirقَِدير  Kadîr’dir 
50) Veya erkekler ve dişiler olarak çift verir. Ve dilediğini de 
kısır bırakır. Gerçekten O (Allah), Alîm (bilici)’dir, Kadîr 
(güç yetiren)’dir. 
Bu âyeti kerime -hükmü umumi olmakla birlikte- özellikle peygamberler 
hakkında inmiştir. Yüce Allah Lut'a erkek evlat vermeksizin sadece kız 
evlat vermişti. İbrahim'e de sırf erkek evlat vermiş ve kız çocuk 
vermemişti. İsmail ve İshak'a hem erkek, hem kız evlat vermişti. İsa ve 
Yahya ise kısır idiler. 

و Ve ام değildirكَان  olacak şeyشٍَرِلب  bir beşer içinهكَلِّمي َأن  
kendisiyle konuşmasıاللَّه  Allah’ınِإلَّا  ancak başkaايحو  vahiy 

ileَأو  ya daاِءرو ِمن  arkasındanاٍبِحج  perdeَأو  veyaِسَلري  
gönderipولًاسر  bir elçiوِحيفَي  vahyetmesiِبِإذِْنِه  kendi izniyle 
شَاءا يم dilediğineِإنَّه  Şüphesiz Oِليع  Aliyy’dirِكيمح  

Hakîm’dir 
51) Ve kendisiyle Allah’ın konuşması, bir beşer için olacak 
şey değildir; ancak bir vahiy ile ya da perde arkasından veya 
bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi başka. 
Şüphesiz O (Allah), Aliyy (yüce)’dir, Hakîm (kuvvetli)’dir. 
Yahudiler Hz. Peygamber (a.s)'e: "Eğer gerçekten peygamber isen 
Musa'nın yaptığı gibi sen de Allah'ı görerek, O'na bakarak O'nunla 
konuşsan ya. Sen bunu yapmadıkça elbette sana iman edecek değiliz." 
demişlerdi. Hz. Peygamber (a.s) de "Musa Allah'a bakıp O'nu görmedi 
ki." buyurdu da bu âyet-i kerime nazil oldu.450 
 
 
 
 
 

و Ve ماهتَر onları görürsünونضرعي  arzolunduklarındaاهلَيع  
onaخَاِشِعين  boyunlarını bükmüşِّالذُّل ِمن  zillettenوننْظُري  

baktıklarınıٍفطَر ِمن  göz ucuylaخَِفي  gizlice و Ve قَاَل dediler
الَِّذين edenler deنُواآم  imanِإن  Gerçektenالْخَاِسِرين  hüsrana 

uğrayanlarواخَِسر الَِّذين  hüsrana uğratmışlardırمهَأنفُس  hem 
kendi nefisleriniِليِهمَأهو  hem yakın akrabalarını daموي  günü

gerçekten  ِإنHaberiniz olsun  َألَاkıyametالِْقيامِة
الظَّاِلِمينzalimlerِفي  içindedirlerذَاٍبع  bir azapِقيٍمم  kalıcı 

45) Ve onları, ona arzolunduklarında zilletten boyunlarını 
bükmüş, göz ucuyla gizlice baktıklarını görürsün. Ve iman 
edenler de: “Gerçekten hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü 
hem kendi nefislerini, hem yakın akrabalarını da hüsrana 
uğratmışlardır.” dediler. Haberiniz olsun; gerçekten 
zalimler, kalıcı bir azap içindedirler. 

و Ve ام yokturملَه كَان  onlarınاءِليَأو ِمن  velileri deورنصي  
yardım edecekمنَه  kendilerineوِند ِمن  dışındaاللَِّه  Allah’ınو  

Ve نم kimselerinِلْلضي  saptırdığıاللَّه  Allah’ınافَم  imkan 
yokturلَه  bulmalarınaِبيٍلس ِمن  yol 

46) Ve onların Allah’ın dışında kendilerine yardım edecek 
velileri de yoktur. Ve Allah’ın saptırdığı kimselerin yol 
bulmalarına imkan yoktur.  

  َأن يْأِتيevvel  ِمن قَبِلRabbinize  ِلربكُمicabet edin استَِجيبوا
gelmedenموي  bir günلَا  olmayanلَه درم  geri çevrilmesiِمن 

sığınacak ِمن ملْجٍإ bir yeriniz de  لَكُمolmaz  ماAllah’tan اللَِّه
hiç inkâr da  ِمن نَِكيٍرsizin  لَكُمedemezsiniz  وماO günde يومِئٍذ

47) Allah’tan, geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden 
evvel, Rabbinize icabet edin. O günde sizin sığınacak bir 
yeriniz de olmaz, hiç inkâr da edemezsiniz. 

فَِإن Eğerواضرَأع  yüz çevirecek olurlarsaلْنَاكسا َأرفَم  Biz seni 
göndermedikِهملَيع  onların üzerineِفيظًاح  bir gözetleyici 

olarakكلَيع ِإن  Sana düşenِإلَّا  yalnızcaُلَاغالْب  tebliğdirِإنَّاو  
Gerçek şu kiِإذَا  zamanَأذَقْنَا  Biz taddırdığımızانالِْإنْس  insana

 bundan  ِبهاsevinir  فَِرحbir rahmet  رحمةtarafımızdanً ِمنَّا
dolayıو  Ve ِإن şayetمهتُِصب  onlara isabet etseٌَئةيس  bir 

kötülükاِبم  sebebi ileْتمقَد  önden gönderdikleriِديِهمَأي  
ellerininفَِإ ن şüphesizانالِْإنس  insanكَفُور  bir nankör 

kesiliverir 
48) Eğer yüz çevirecek olurlarsa, Biz seni onların üzerine 
bir gözetleyici olarak göndermedik. Sana düşen, yalnızca 
tebliğdir. Gerçek şu ki, Biz insana tarafımızdan bir rahmet 
taddırdığımız zaman, bundan dolayı sevinir. Ve şayet 
ellerinin önden gönderdikleri sebebi ile onlara bir kötülük 
isabet etse, insan şüphesiz bir nankör kesiliverir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, ölmeden önce pişmanlık duyup dönüş yapmanın 
mutluluk va'dettiği konu edilerek, haksızlık yapanlar uyarıldı. Bu arada 
Peygamber'in koruyan bir gözetleyici olmadığı açıklanarak, peygamber ve 
mürşitlerin görevlerinin sınırı belirleniyor. Unutmamak gerekir ki, 
insanoğlu, doğuştan taşıdığı bazı özelliklerle hayata gözlerini açar. 
Peygamber, kitap, mürşit ve din âlimleri ondaki özellikleri, diğer bir 
anlatımla, ondaki fıtrî cevheri asıl amacına çevirip geliştirirler. İnkarcı 
nankörler ise, o cevheri küfrün ve ahlâksızlığın kiriyle karartıp belirsiz 
hale sokarlar. 
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 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

 Mim  مHa ح
1) Ha, Mim. 

و andolsun الِْكتَاِب Kitab’aِبيِنالْم  Apaçık 
2) Apaçık Kitab’a andolsun; 

  عرِبياbir Kur’an  قُرآنًاBiz onu kıldık  جعلْنَاهGerçekten ِإنَّا
Arapçaلَّكُملَع  belki ِقلُونتَع aklınızı kullanırsınız diye 

3) Gerçekten Biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye 
Arapça bir Kur’an kıldık. 

و Ve ِإنَّه şüphesiz oِفي ُأم  Anaالِْكتَاِب  Kitap’tadırنَايلَد  Bizim 
katımızdakiِليلَع  çok yücedirِكيمح  hikmet doludur 

4) Ve şüphesiz o, Bizim katımızdaki Ana Kitap’tadır; çok 
yücedir, hüküm, hikmet doludur. 

ِربَأفَنَض bildirmektenنكُمع  size الذِّكْر Zikr’iافْحص  vaz mı 
geçelim?كُنتُم َأن  Sizامقَو  bir kavimsiniz diyeِرِفينسم  haddi 

aşan 
5) Siz haddi aşan bir kavimsiniz diye, Zikr’i size 
bildirmekten vaz mı geçelim? 

و Ve كَم niceلْنَاسَأر  biz gönderdikنَِبي ِمن  nebiِفي  içinde 
ِلينالَْأو öncekiler 

6) Ve biz, öncekiler içinde nice nebi gönderdik. 
و Ve ْأِتيِهما يم onlara gelmeyiversinَن ِمن ِبي bir nebiِإلَّا  

mutlakaكَانُوا  ederlerdiِبِه  onunlaِزُئونتَهسي  alay 
7) Ve onlara bir nebi gelmeyiversin, mutlaka onunla alay 
ederlerdi.  

  بطْشًاonlardan  ِمنْهمkuvvet itibarı ile  َأشَدBz helak ettik فََأهلَكْنَا
daha çetin olanlarıو  Ve ىضم daha evvel geçmiştirثَُلم  

misaliِلينالَْأو  öncekilerin 
8) Biz, onlardan kuvvet itibarı ile daha çetin olanları helak 
ettik. Ve öncekilerin misali daha evvel geçmiştir. 

لَِئنو Andolsun kiمَألْتَهس  onlara sorsanنم  kimَخَلَق  yarattı? 
diyeاِتاومالس  Gökleriو  ve ضالَْأر yeriقُولُنلَي  elbette derler 
نخَلَقَه Onları yarattıِزيزالْع  Azîzِليمالْع  Alîm olan 

9) Andolsun ki onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye 
sorsan, elbette: “Onları, Azîz, Alîm olan yarattı.” derler. 

  وbir beşik  مهداyeryüzünü  الَْأرضsizin için  جعَل لَكُمO ki الَِّذي
ve َلعج var ettiلَكُم  sizler içinاِفيه  oradaلًابس  yollar لَّكُملَع 

bulabilmeniz içinونتَدتَه  yolunuzu  
10) O ki, yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı ve yolunuzu 
bulabilmeniz için orada sizler için yollar var etti. 
(*)Yukarıdaki âyetler, putperest müşriklerin Allah hakkında az bilgileri 
bulunduğu ve ancak putlarını O'na ortak gösterip sapıklığa yöneldikleri 
konu edildi. Hem onların, hem de yaşamakta olan inkarcıların ‘Tevhîd 
İnancı’nı zedeleyen ve bazan da yıkan bu gibi inanç ve düşünceden 
vazgeçmelerinde sayısız yararların bulunduğuna işaret edildi ve bu acıdan 
hareketle, akıllarını iyice kullanabilmeleri için de Allah'ın varlığına ve 
birliğine delâlet eden birkaç belgeye yer veriliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِالَيك روحا ِمن اَمِرنا ما كُنت تدِرى ما وكَذَِلك اَوحينآ
 آُء ِمنشن نِدى ِبِه مها نورن اهلْنعج لَِكنانُ والَ اِْالميو ابالِْكت

 ِصراِط اِهللا (52)ِعباِدنا وِانك لَتهِدى ِالَى ِصراٍط مستِقيٍم 
ماِت ووما ِفى السم الَِّذى لَه ِصريِض اَآل ِالَى اِهللا تا ِفى اْالَر

 ور(53)اْالُم 
 )43(سورة الزخرف 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 ِانا جعلْناه قُراَنا عرِبيا لَعلَّكُم (2) والِْكتاِب الْمِبِني (1)حم 

 (4)ا لَعِلى حِكيم  وِانه ِفى اُم الِْكتاِب لَدين(3)تعِقلُونَ 
 ِرِفنيسا ممقَو متا اَنْ كُنفْحص الذِّكْر كُمنع ِربض(5)اَفَن 

 ِلنيِفى اْالَو ِبىن ا ِمنلْنساَر كَمِاالَّ (6)و ِبىن ِمن أِْتيِهما يمو 
بطْشا ومضى مثَلُ  فَاَهلَكْنا اَشد ِمنهم (7)كَانوا ِبِه يستهِزؤن 

 ِلني(8)اْالَو ضاْالَراِت وومالس لَقخ نم مهاَلْتس لَِئنو 
 ِليمالْع ِزيزالْع نلَقَهخ قُولُن(9)لَي ضاْالَر لَ لَكُمعاَلَِّذى ج 

  (10)مهدا وجعلَ لَكُم ِفيها سبالً لَعلَّكُم تهتدونَ 
و Veكَذَِلك  böylece نَايحَأو vahyettikكِإلَي  sanaاوحر  bir ruhِمن 

nedir  ماbilmiyordun  تَدِريSen  ما كُنْتemrimizdenَ َأمِرنَا
الِْكتَاب kitapلَاو  nedirانالِْإيم  imanلَِكنو  Ancakلْنَاهعج  Biz onu 
kıldıkانُور  bir nurِدينَه  hidayete ilettiğimizِبِه  kendisiyleنم 
نَشَاء dilediğimiziاِدنَاِعب ِمن  kullarımızdanِإنَّكو  Şüphesiz sen
 dosdoğru  مستَِقيٍمbir yola  ِإلَى ِصراٍطhidayet edersin لَتَهِدي

52) Ve böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, 
kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ancak Biz onu, 
kendisiyle kullarımızdan dilediğimizi hidayete ilettiğimiz 
bir nur kıldık. Şüphesiz sen dosdoğru bir yola hidayet 
edersin.  

  ماkendisine ait olan  الَِّذي لَهAllah’ın  اللَِّهyoluna ِصراِط
bulunanlarاِتاومِفي الس  Göklerdeو  ve ِضا ِفي الَْأرم yerdeَألَا  

Haberiniz olsunِإلَى اللَِّه  Allah’aتَِصير  dönerورالُْأم  bütün 
işler  

53) Göklerde ve yerde bulunanlar kendisine ait olan Allah’ın 
yoluna. Haberiniz olsun; bütün işler Allah’a döner. 
Şûra Sûresi'ne, Azîz ve Hakîm olan Allah'ın hem Muhammed (a.s.), 
hem de ondan önceki peygamberlere vahyettiği konu edilerek başlandı ve 
ilâhî vahyin hayat verici ve aydınlatıcı olduğu belirtilerek, Hz. Muhammed 
(a.s.) bu düzeyde insanları Allah'ın dosdoğru yoluna davet ettiği haber 
verilerek noktalandı. 
 

43 ZUHRUF SURESİ  
Kur'an-ı Kerim'in 43. suresi. 89 ayet, 833 kelime ve 3400 
harfdir.Fasılası mim, lam ve nun harfleridir. Mekkî sûrelerden 
olup Fussilet ve Şûra sûresi ile aynı dönemde nâzil olmuştur. Bu 
sûrelerin konulan, bir zincirin halkaları gibi birbirine 
benzemektedirler. Adını otuz beşinci âyetinde geçen Zuhruf 
kelimesinden almıştır.Süs, altın ve mücevher demektir. Çoğulu 
zehârif'tir. 
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 ا كَذَِلكتيةً ملْدا ِبِه بنرشٍر فَاَنآًء ِبقَدآِء ممالس لَ ِمنزالَِّذى نو
 والَِّذى خلَق اْالَزواج كُلَّها وجعلَ لَكُم ِمن (11)تخرجونَ 

تستوا علَى ظُهوِرِه ثُم  ِل(12)الْفُلِْك واْالَنعاِم ما تركَبونَ 
تذْكُروا ِنعمةَ ربكُم ِاذَا استويتم علَيِه وتقُولُوا سبحاَنَ الَِّذى 

 قِْرِننيم ا لَها كُنمذَا وا هلَن رخونَ (13)سقَِلبنا لَمنبآ ِالَى رِانو 
(14)زاِدِه جِعب ِمن لُوا لَهعجو  ِبنيم انَ لَكَفُورسء اً ِانَّ اِْالن
(15) ِننيِبالْب فَيكُماَصاٍت ونب لُقخا يذَ ِممخِاذَا (16) اَِم اتو 

 وها ودوسم ههجثَالً ظَلَّ وِن ممحِللر برا ضِبم مهداَح رشب
 (17)كَِظيما ِفى الِْحلْيؤشني نماَو  راِم غَيِفى الِْخص وهِة و
 وجعلُوا الْملَِئكَةَ الَِّذين هم ِعباد الرحمِن ِاناثًا (18)مِبٍني 

 وقَالُوا لَو (19)اَشِهدوا خلْقَهم ستكْتب شهادتهم ويسئَلُونَ 
ِمن ِبذَِلك ما لَهم ماهندبا عم نمحآَء الرِاالَّ ش مِعلٍْم ِانْ ه 

 اَم اَتيناهم ِكتابا ِمن قَبِلِه فَهم ِبِه مستمِسكُونَ (20)يخرصونَ 
(21) لَى اَثَاِرِهما عِانٍة ولَى اُما عآَء نآ اَبندجا ولْ قَالُوآ ِانب 

 (22)مهتدونَ 
و Ve لُواعج kıldılarَلَاِئكَةالْم  melekleriمه الَِّذين  onlarادِعب  kulları 

olanاِنمحالر  Rahman’ınِإنَاثًا  dişilerواَأشَِهد  şahit mi oldular!? 
مخَلْقَه Kendileri yaratılışlarınaتُكْتَبس  yazılacaktırمتُهادشَه  

Onların bu şahitlikleriو  ve َألُونسي sorgulanacaklardır 
19) Ve onlar, Rahman’ın kulları olan melekleri dişiler 
kıldılar. Kendileri yaratılışlarına şahit mi oldular!? Onların 
bu şahitlikleri yazılacaktır ve sorgulanacaklardır. 
Münafıklardan bazıları, Allah'ın cinlerle akrabalık kurduğunu, bu 
akrabalıktan da meleklerin olduğunu, ileri sürmüşler; yukarıdaki ayet de, 
onlar hakkında nazil olmuştur.451 

و Ve قَالُوا dediler kiشَاء لَو  dilese idiانمحالر  Rahmanنَادبا عم  
ibadet etmezdikمه  biz onlaraام  yokturملَه  Onlarınِبذَِلك  bu 

husustaِع لٍْم ِمن bir bilgileriمه ِإن  Onlarِإلَّا  Onlarونصخْري  
temelsiz bir zanda bulunuyorlar 

20) Ve dediler ki: “Rahman dilese idi, biz onlara ibadet 
etmezdik.” Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar 
ancak temelsiz bir zanda bulunuyorlar.  

َأم Yoksaمنَاهآتَي  Biz kendilerine verdik deاِكتَاب  bir kitap ِمن 
  مستَمِسكُونşimdi  ِبِهona mı  فَهمbundan önce قَبِلِه

tutunuyorlar? 
21) Yoksa Biz, bundan önce kendilerine bir kitap verdik de 
şimdi ona mı tutunuyorlar?  

  آباءنَاbiz bulduk  وجدنَاGerçekten  ِإنَّاdediler ki  قَالُواHayır بْل
atalarımızıلَىع  üzereٍةُأم  bir dinو  ve ِإنَّا doğrusuلَىع  

üstündeآثَاِر  izleri ِهم onlarınونتَدهم  doğru olana 
yönelmişleriz 

22) Hayır; dediler ki: “Gerçekten atalarımızı bir din üzere 
bulduk ve doğrusu biz onların izleri üstünde doğru olana 
yönelmişleriz.” 
 
 
 
 
 
 

و Ve َلالَِّذي نَز indirendirاِءمالس ِمن  göktenاءم  suٍرِبقَد  belli bir 
miktar ileنَافََأنشَر  canlandırdıkِبِه  Onunlaًةلْدب  bir beldeyiتًايم  

ölmüşكَذَِلك  İşte siz de böyleونجتُخْر  cıkarılacaksınız 
11) Ve gökten belli bir miktar ile su indirendir. Onunla 
ölmüş bir beldeyi canlandırdık. İşte siz de böyle 
çıkarılacaksınız.  

و Ve َالَِّذي خَلَق yarattıاجوالَْأز  çiftleriاكُلَّه  bütünو  ve َلعج var 
ettiلَكُم  sizin içinالْفُلِْك ِمن  gemilerdenو  ve اِمالَْأنْع 

hayvanlardanام  şeyleriونكَبتَر  bineceğiniz 
12) Ve bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve 
hayvanlardan bineceğiniz şeyleri var etti. 

  ثُمOnların sırtlarına binip  علَى ظُهوِرِهdoğrulmanız ِلتَستَووا
sonraواتَذْكُر  zikretmenizَةمِنع  nimetiniكُمبر  Rabbinizinِإذَا  

zamanتُميتَواس  doğrulduğunuzِهلَيع  ondanو  veَقُولُوا ت 
demeniz içinحانبس  ne yücedirخَّرالَِّذي س  boyun eğdirenلَنَا  

bizlereذَاه  Bunlarıو  Ve ام yetmezdiكُنَّا  yoksa bizimلَه  
bunlaraقِْرِنينم  gücümüz 

13) Onların sırtlarına binip doğrulmanız, sonra ondan 
doğrulduğunuz zaman, Rabbinizin nimetini zikretmeniz 
ve: “Bunları bizlere boyun eğdiren ne yücedir. Ve yoksa 
bizim bunlara gücümüz yetmezdi.” demeniz için.  
İbn Ömer (r.a.) anlatıyor: Resûlüllah (a.s.) Efendimiz sefere çıkarken, 
bineğine binip üzerinde iyice doğrulunca, üç defa Allah'a hamd eder, üç 
defa «sübhanellah» der, üç defa «Allahu Ekber» diyerek tekbîr getirir ve 
sonra da şöyle duâ ederdi: “Bunu bizim buyruğumuza verip baş eğdiren 
(Allah çok) yücedir, münezzehtir. Öyle olmasaydı biz buna 
yaklaşamazdık. Şüphesiz ki biz dönüp dolaşıp sonunda Rabbımıza 
döneceğiz. Allahım, şu yolculuğumda senden iyilik ve takva (duygusunu 
ve idrâkini bize vermeni) istiyoruz. Amelden de senin razı olacağını 
diliyoruz. Allahım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır. Yolculuğumuzdan 
sonra da bizi itaatkâr kıl. Allahım, yolculukta asıl sahip, çoluk çocuğumuz 
arasında asıl halîfe sensin. Allahım, seferin şiddetinden, üzüntü ve sıkıntı 
veren görüntüsünden; aile ve malda kötü bir inkılaptan sana sığınırım.”511 

و Ve ِإنَّا esasen biz elbetteنَابِإلَى ر  Rabbimizeلَم وننقَِلب 
döneceğiz 

14) “Ve esasen biz, elbette Rabbimize döneceğiz.”  
و Ve لُواعج yakıştırdılarلَه  O’naاِدِهِعب ِمن  kendi kullarından

bir nankördür  لَكَفُورinsan  الِْإنسانDoğrusu  ِإنbir parça جزءا
ِبينم apaçık 

15) Ve kendi kullarından O’na bir parça yakıştırdılar. 
Doğrusu insan, apaçık bir nankördür. 

َأم Yoksaَاتَّخَذ  edindiُخْلُقا يِمم  yarattıklarındanنَاٍتب  kızlarıو  
ve فَاكُمَأص size mi ayırdı?ِنينِبالْب  erkekleri 

16) Yoksa yarattıklarından kızları edindi ve erkekleri size mi 
ayırdı? 

و Ve ِإذَا verilirseشِّرب  müjdesiمهدَأح  onlardan birineاِبم  şeyin
برض isnad ettiğiاِنمحِللر  Rahman’aثَلًام  örnekَّظَل  kesilmiş 

olarakو  ve ههج yüzüادوسم  simsiyahو  veوه  oكَِظيم  
kahrından yutkundukça yutkunur 

17) Ve onlardan birine Rahman’a isnad ettiği şeyin örnek 
müjdesi verilirse, yüzü simsiyah kesilmiş olarak ve o 
kahrından yutkundukça yutkunur. 

نمَأو mı?نَشَُّأي  yetiştirilmekte olanِةِفي الِْحلْي  Süs içindeو  ve وه
  açıklayamayanları  غَير مِبيٍنtartışma sırasında ِفي الِْخصاِم

18) Süs içinde yetiştirilmekte olan ve tartışma sırasında 
açıklayamayanları mı?  
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و Ve ِْإذ haniقَاَل  demişti kiاِهيمرِإب  İbrahimِلَأِبيِه  babasınaو  ve 
 olduğunuz ِمما uzağım براءŞüphesiz ben  ِإنَِّنيkavmine قَوِمِه

şeylerdenوندبتَع  ibadet etmekte 
26) Ve hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki: 
“Şüphesiz ben ibadet etmekte olduğunuz şeylerden 
uzağım.” 

  سيهِديِنيGerçekten O  فَِإنَّهBeni yaratan  الَِّذي فَطَرِنيbaşka ِإلَّا
beni hidayete kavuşturacaktır 

27) “Beni yaratan başka (ben ancak O’na ibadet ederim). 
Gerçekten O, beni hidayete kavuşturacaktır.”  

و Ve الَهعج bunu bıraktı ًةكَِلم bir kelime olarakًةاِقيب  kalıcı ِفي 
 dönerler diye  يرِجعونbelki  لَعلَّهمardında عِقِبِه

28) Ve bunu belki dönerler diye ardında kalıcı bir kelime 
olarak bıraktı. 

 آباءهمve   وonları  هُؤلَاِءBen faydalandırdım  متَّعتHayırُ بْل
atalarınıتَّىح  kadarمهاءج  kendilerine gelinceyeُّقالْح  hakو  

ve وٌلسر bir Resulِبينم  açıklayan 
29) Hayır; Ben onları ve atalarını, kendilerine hak ve 
açıklayan bir Resul gelinceye kadar faydalandırdım.  

و Ve الَم ancakاءج  gelinceمه  kendilerineُّقالْح  hakقَالُوا  
dediler kiذَاه  Buرِسح  bir sihirdirِإنَّاو  doğrusuِبِه  biz ona 

ونكَاِفر kâfir olanlarız 
30) Ve ancak kendilerine hak gelince, dediler ki: “Bu bir 
sihirdir, doğrusu biz ona kâfir olanlarız.”  

و Ve قَالُوا dediler kiلَالَو  değil miydi?َلنُز  indirilmeliذَاه  Bu 
آنالْقُر Kur’anٍلجلَى رع  bir adamına ِنتَييالْقَر ِمن iki şehirden 

birininِظيٍمع  büyük 
31) Ve dediler ki: “Bu Kur’an, iki şehirden birinin büyük bir 
adamına indirilmeli değil miydi?” 
(*)Velid b. el-Muğire -ki Kureyş'in reyhanı diye adlandırılırdı- şöyle derdi: 
Eğer Muhammed'in söylediği hak ise bunun ya bana ya da Ebu Mesud'a 
inmesi gerekirdi.  

مَأه onlar mıونقِْسمي  paylaştırıyorlar?َةمحر  rahmetiniكبر  
Rabbininننَح  Bizنَامقَس  Biz paylaştırdıkمنَهيب  aralarında 
مِعيشَتَهم geçimlikleriniاِةيِفي الْح  hayatındaانْيالد  Dünyaنَافَعرو  

yüklesin diyeمهضعب  Onların bir kısmıَقفَو  yükselttikٍضعب  
diğer bir kısmınaاٍتجرد  derecelerleَتَِّخذِلي  yüklesinمهضعب  

kiminiاضعب  kimineاخِْريس  iş gördürüp sorumlulukُةمحرو  
rahmetiكبر  Rabbininرخَي  daha hayırlıdırونعمجا يِمم  

yığdıklarından 
32) Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya 
hayatında, geçimliklerini aralarında Biz paylaştırdık. 
Onların bir kısmı diğer bir kısmına iş gördürüp, sorumluluk 
yüklesin diye, kimini kimine derecelerle yükselttik. 
Rabbinin rahmeti  yığdıklarından daha hayırlıdır.     

و Ve لَو eğer لَا كُوني َأن olacak olmasaydıالنَّاس  insanlarًةُأم  bir 
ümmet ًةاِحدو tekلْنَاعلَج  yapardıkنِلم  olanlarınكْفُري  kâfir 
olanlarınاِنمحِبالر  Rahman’aوِتِهميِلب  evlerineقُفًاس  tavanlar ِمن 

 üzerinde  علَيهاmerdivenler معاِرجve   وgümüşten فَضٍة
ونرظْهي çıkıpyükselecekleri 

33) Ve eğer insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı, 
Rahman’a kâfir olanların evlerine gümüşten tavanlar ve 
üzerinde çıkıp yükselecekleri merdivenler yapardık. 
(*)Yüce Allah dünyanın değersizliğini, öneminin azlığını sözkonusu 
ederek, eğer dünya  sevgisi kalblere baskın gelip, bu da insanları küfre 
itmeyecek olsaydı, kâfirlerin evlerini ve basamaklarını altın ve gümüşten 
kılacak kadar nezdinde önemsiz olduğunu anlatmaktadır. 
 
 
 
 
 

وكَذَِلك مآ اَرسلْنا ِمن قَبِلك ِفى قَريٍة ِمن نِذيٍر ِاالَّ قَالَ 
ا عآَء نآ اَبندجا وآ ِانفُوهرتونَ مدقْتم لَى اَثَاِرِهما عِانٍة ولَى اُم

(23) آَء كُمِه اَبلَيع متدجا وى ِممدِباَه كُمِجئْت لَوقَالَ اَو 
 فَانتقَمنا ِمنهم فَانظُر (24)قَالُوآ ِانا ِبمآ اُرِسلْتم ِبِه كَاِفرونَ 

 وِاذْ قَالَ ِابرِهيم الَِبيِه وقَوِمِه (25)ني كَيف كَانَ عاِقبةُ الْمكَذِِّب
 ِاالَّ الَِّذى فَطَرِنى فَِانه سيهِديِن (26)ِانِنى برآٌء ِمما تعبدونَ 

 بلْ (28) وجعلَها كَِلمةً باِقيةً ِفى عِقِبِه لَعلَّهم يرِجعونَ (27)
آَء هاَبآلِء وؤه تعتم ِبنيولٌ مسرو قالْح مآَء هى جتح م

 ولَما جآَء هم الْحق قَالُوا هذَا ِسحر وِانا ِبِه كَاِفرونَ (29)
 وقَالُوا لَوالَ نزلَ هذَا الْقُراَنُ علَى رجٍل ِمن الْقَريتيِن (30)
ك نحن قَسمنا بينهم  اَهم يقِْسمونَ رحمةَ رب(31)عِظيٍم 

مِعيشتهم ِفى الْحيوِة الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعٍض درجاٍت 
ِليتِخذَ بعضهم بعضا سخِريا ورحمةُ ربك خير ِمما يجمعونَ 

(32)اِحدةً واُم اسكُونَ النآل اَنْ يلَوو  كْفُري نا ِلملْنعةً لَج
ِبالرحمِن ِلبيوِتِهم سقُفًا ِمن ِفضٍة ومعاِرج علَيها يظْهرونَ 

(33) 
و Veكَذَِلك  işte böyleلْنَاسا َأرم  gönderdiysekِلكقَب ِمن  senden 

önce deٍةيِفي قَر  bir memleketeنَِذيٍر ِمن  bir uyarıcıِإلَّا  
mutlakaقَاَل  demişlerdirافُوهتْرم  oranın önde gelenleriِإنَّا  

Gerçektenنَادجو  biz buldukنَااءآب  atalarımızıلَىع  üzerinde
 ِهمizlerine   علَى آثَاِرmuhakkak bizler ِإنَّا ve  وbir din ُأمٍة

onlarınونقْتَدم  uyanlarız 
23) Ve işte böyle, senden önce de bir memlekete bir uyarıcı 
gönderdiysek, mutlaka oranın önde gelenleri: “Gerçekten 
biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk ve muhakkak bizler, 
onların izlerine uyanlarız.” demişlerdir.  

  ِبَأهدىBen getirmiş م ِجْئتُكُ?olsam da mı  َأولَوDediler ki قَاَل
daha doğru olanınıاِمم  şeydenتُمدجو  bulduğunuzِهلَيع  

üzerindeكُماءآب  size atalarınızıقَالُوا ِإنَّا  Doğrusu bizاِبم  
şeylereِسلْتُمُأر  gönderildiğinizِبِه  kendisiyleونكَاِفر  kâfir 

olanlarız 
24) “Ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha 
doğru olanını getirmiş olsam da mı?” dedi. Dediler ki: 
“Doğrusu biz, kendisiyle gönderildiğiniz şeylere kâfir 
olanlarız.”  

 Öyleyse bir  فَانظُرonlardan  ِمنْهمBiz de intikam aldık فَانتَقَمنَا
bakَفكَي  nasıl كَان oldu?ُةاِقبع  sonuكَذِِّبينالْم  yalan sayanların 

25) Biz de onlardan intikam aldık. Öyleyse, bir bak; yalan 
sayanların sonu nasıl oldu? 
(*)Geçen âyetlerle, müşriklerin, kendileri kız babaları olmayı bir nakise ve 
utanç vesilesi saydıkları halde, Allah'a kız çocuğu nisbet etmeleri üzerinde 
duruluyor ve aydınlatıcı, yönlendirici bilgiler veriliyor. Allah'a ibâdet 
etmemelerinin kendi irâdeleri dahilinde olmadığını, putlara ibâdet 
etmelerini hâşâ Allah'ın dilediğini ileri süren inkarcı müşriklerin nasıl 
koyu bir cehalet içinde bocaladıklarına atıfta bulunuluyor ve atalarının 
dinine körü körüne bağlanan o insanlar kınanarak, daha geniş çapta 
düşünmeleri isteniliyor. 
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 وزخرفًا وِانْ كُلُّ (34)وِلبيوِتِهم اَبوابا وسررا علَيها يتِكؤنَ 
 ِقنيتِللْم كبر دةُ ِعناْالَِخرا وينوِة الديالْح اعتا ملَم ذَِلك

(35)ش لَه ضقَيِن نمحِذكِْر الر نع شعي نمو  لَه وا فَهطَاني
 (36)قَِرين مهونَ اَنبسحيِبيِل وِن السع مهوندصلَي مهِانو 

 حتى ِاذَا جآَء نا قَالَ يالَيت بيِنى وبينك بعد (37)مهتدونَ 
 الْقَِرين ِن فَِبئْسِرقَيش(38)الْم موالْي كُمفَعني لَنو  متِاذْ ظَلَم

 اَفَاَنت تسِمع الصم اَو (39)اَنكُم ِفى الْعذَاِب مشتِركُونَ 
 فَِاما نذْهبن ِبك (40)تهِدى الْعمى ومن كَانَ ِفى ضالٍَل مِبٍني 

نا علَيِهم  اَو نِرينك الَِّذى وعدناهم فَِا(41)فَِانا ِمنهم منتِقمونَ 
 فَاستمِسك ِبالَِّذى اُوِحى ِالَيك ِانك علَى (42)مقْتِدرونَ 

 وِانه لَِذكْر لَك وِلقَوِمك وسوف (43)ِصراٍط مستِقيٍم 
 واسئَلْ من اَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسِلنآ اَجعلْنا (44)تسئَلُونَ 
 ولَقَد اَرسلْنا موسى (45) الرحمِن اَِلهةً يعبدونَ ِمن دوِن

 الَِمنيالْع بولُ رسى رلَِئِه فَقَالَ ِانمنَ ووعآ ِالَى ِفراِتن(46)ِباَي 
 (47)فَلَما جآَء هم ِباَياِتنآ ِاذَا هم ِمنها يضحكُونَ 

ِسكتَمفَاس O halde kuvvetle sarılِبالَِّذي ُأوِحي  vahyolunanaكِإلَي  
sanaِإنَّك  Çünkü senلَىع  üzerindesinاٍطِصر  bir yolتَِقيٍمسم  

dosdoğru 
43) O halde sana vahyolunana kuvvetle sarıl. Çünkü sen 
dosdoğru bir yol üzerindesin. 

و Ve ِإنَّه şüphesiz oلَِذكْر  bir zikirdir لَك seninو  ve ِمكِلقَو 
kavmin içinو  Ve َفوس yakındaَألُونتُس  sorguya 
çekileceksiniz 

44) Ve şüphesiz o, senin ve kavmin için bir zikirdir. Ve 
yakında sorguya çekileceksiniz. 

و Ve َأْلاس sorلْنَاسَأر نم  gönderdiğimizِلكقَب ِمن  senden önce 
  ِمن دوِن?Biz kıldık mı  َأجعلْنَاResullerimizden ِمن رسِلنَا
dışındaاِنمحالر  Rahman’ınًةآِله  bir takım ilahlarوندبعي  

ibadet edilecek 
45) Ve senden önce gönderdiğimiz Resullerimizden sor: 
“Biz Rahman’ın dışında ibadet edilecek bir takım ilahlar 
kıldık mı?”       

لَقَدو Andolsun kiلْنَاسَأر  Biz gönderdikىوسم  Musa’yıاِتنَاِبآي  
ayetlerimizleنوعِإلَى ِفر  Firavun’aو  ve لَِئِهم onun önde gelen 

çevresineفَقَاَل  Dedi kiِإنِّي  Gerçekten benوُلسر  elçisiyim 
بر Rabbininالَِمينالْع  alemlerin 

46) Andolsun ki Biz Musa’yı, Firavun’a ve onun önde gelen 
çevresine ayetlerimizle gönderdik. Dedi ki: “Gerçekten ben, 
alemlerin Rabbinin elçisiyim.” 

 zaman  ِإذَاayetlerimizle  ِبآياِتنَاonlara geldiği  جاءهمFakat فَلَما
مه onlarاِمنْه  bunlaraكُونحضي  gülüyorlar 

47) Fakat onlara ayetlerimizle geldiği zaman, onlar bunlara 
gülüyorlar. 
 
 
 
 
 
 
 

و Ve وِتِهميِلب evlerineاابوَأب  kapılarا  وررس koltuklarاهلَيع  
üzerindeتَِّكُئوني  dayanacakları 

34) Ve evlerine kapılar ve üzerinde dayanacakları koltuklar, 
و Ve فًاخْرز çekici süslerو  Ve ِإن eğerُّكُل  bütünذَِلك  bunlar
  والْآِخرةdünyaُ  الدنْياhayatının  الْحياِةmetaıdır  متَاعyalnızca لَما

Ahiret iseِعنْد  katındaكبر  Rabbininتَِّقينِللْم  muttakiler 
içindir  

35) Ve çekici süsler. Ve eğer bütün bunlar, yalnızca dünya 
hayatının metaıdır. Ahiret ise, Rabbinin katında muttakiler 
içindir.  

و Ve نم kimُشعي  görmezlikten gelirseِذكِْر نع  zikrini
 Biz  شَيطَانًاona  لَهmusallat ederiz  نُقَيضRahman’ın الرحماِن

bir şeytanıوفَه  Artık buلَه  onunقَِرين  bir yakın dostudur 
36) Ve kim Rahman’ın zikrini görmezlikten gelirse, Biz ona 
bir şeytanı musallat ederiz. Artık bu, onun bir yakın 
dostudur. 
(*)Biz size zikri ulaştırmaya devam edeceğiz. Her kim ondan yüz 
çevirmek sureti ile Zikri görmezlikten gelip saptırıcıların söz ve batıllarına 
yönelecek olursa "Biz ona bir şeytanı musallat ederiz" küfrünün bir cezası 
olmak üzere ona bir şeytan veririz, "artık bu onun" denildiğine göre 
dünyada "ayrılmaz arkadaşıdır." Onu helalden alıkoyar, harama iter, itaat 
yapmasını engeller, masiyet işlemesini emreder.  

و Ve مِإنَّه gerçekten bunlarمونَهدصلَي  onları alıkoyarlarنع 
  مهتَدونonlar ise gerçekten  َأنَّهمsanırlar  ويحسبونyoldan السِبيِل

hidayette olduklarını 
37) Ve gerçekten bunlar, onları yoldan alıkoyarlar; onlar ise 
gerçekten hidayette olduklarını sanırlar. 

  يالَيتder kiَ  قَاَلbize geldiği  جاءنَاzaman  ِإذَاSonunda حتَّى
Keşkeِنييب  benimleنَكيبو  senin arandaدعب  uzaklığı olsaydı
 bir arkadaşmışsın  الْقَِرينSen ne kötü  فَِبْئسiki doğu الْمشِْرقَيِن

38) Sonunda bize geldiği zaman, der ki: “Keşke benimle 
senin aranda iki doğu uzaklığı olsaydı. Sen ne kötü bir 
arkadaşmışsın.” 

و Ve كُمنفَعي لَن bir yarar sağlamazموالْي  bugünتُمِإذْ ظَلَم  
zulmettinizَأنَّكُم  Çünkü size kesin olarakذَاِبِفي الْع  Azapta 

daشْتَِركُونم  ortaksınız 
39) Ve bugün size kesin olarak bir yarar sağlamaz. Çünkü 
zulmettiniz. Azapta da ortaksınız. 

  تَهِديYahut  َأوSağırlara  الصمişittireceksin?  تُسِمعsen mi َأفََأنْتَ
sen mi hidayete erdireceksin?يمالْع  kör olanlarıو  ve نم 

bulunanlarıِفي كَان  içerisindeلَاٍلض  bir sapıklıkِبيٍنم  apaçık 
40) Sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut kör olanları ve 
apaçık bir sapıklık içerisinde bulunanları sen mi hidayete 
erdireceksin? 

  ِمنْهمelbette  فَِإنَّاseni  ِبكBiz götürürsek  نَذْهبنŞu halde فَِإما
onlardanوننْتَِقمم  intikam alacağız 

41) Şu halde Biz seni götürürsek, elbette onlardan intikam 
alacağız. 

َأو Ya daنَّكنُِري  sana gösteririz kiالَِّذي  şeyiمنَاهدعو  kendilerine 
vaad ettiğimizفَِإنَّا  biz gerçektenِهملَيع  onların üstünde

ونقْتَِدرم güç yetirenleriz 
42) Ya da kendilerine vaad ettiğimiz şeyi sana gösteririz ki, 
biz gerçekten onların üstünde güç yetirenleriz. 
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َأم değil miyim?َأنَا  Benرخَي  daha hayırlıذَاه ِمن  şuوالَِّذي ه  
olandanِهينم  aşağılık و ve كَادلَا ي nerede iseي ِبين açıklamadan 

yoksun olandan 
52) “Ben şu aşağılık olandan ve nerede ise açıklamadan 
yoksun olandan daha hayırlı değil miyim?” 

فَلَو miydi?لَا değilُألِْقي  bırakılmalıِهلَيع  Hem üzerineٌةِورَأس  
bileziklerٍبذَه ِمن  altınَأو  veyaاءج  gelmeliهعم  onunla 

birlikteُلَاِئكَةالْم  meleklerقْتَِرِنينم  yakınında yer almış 
53) “Hem üzerine altın bilezikler bırakılmalı veya yakınında 
yer almış onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi?” 

 ona itaat اعوه فََأطKendi kavminiَ  قَومهhafife aldı فَاستَخَفَّ
ettilerمِإنَّه  Çünkü onlar كَانُوا olanامقَو  bir kavimdiفَاِسِقين  
fasık 

54) Kendi kavmini hafife aldı, ona itaat ettiler. Çünkü onlar 
fasık olan bir kavimdi. 

 biz de intikam  انتَقَمنَاbizi öfkelendirince  آسفُونَاSonunda فَلَما
aldıkمِمنْه  onlardanقْنَافََأغْر  suda boğdukمه  onlarıِعينمَأج  

toplu olarak 
55) Sonunda bizi öfkelendirince, biz de onlardan intikam 
aldık, onları toplu olarak suda boğduk. 

ملْنَاهعفَج kıldıkلَفًاس  Sonradan gelenler içinو  ve ثَلًام bir örnek 
ِللْآِخِرين bir geçmiş 

56) Sonradan gelenler için bir geçmiş ve bir örnek kıldık. 
و Veِربا ضلَم  verilinceناب  oğluميرم  Meryemثَلًام  bir misal 

olarakكمِإذَا قَو  senin kavminِمنْه  hemen ondanونِصدي  
kahkahalarla gülüyorlar 

57) Ve Meryem oğlu bir misal olarak verilince, senin 
kavmin hemen ondan kahkahalarla gülüyorlar. 

و Veقَالُوا  dedilerتُنَاَأآِله  Bizim ilahlarımız mıرخَي  daha hayırlı 
َأم yoksaوه  o mu?وهبرا ضم  Onu örnek gösterdilerلَك  sana 
  همHayır  بْلbir tartışma konusu olsun diye دلًا جyalnızca ِإلَّا

onlarمقَو  bir kavimdirونخَِصم  tartışmacı 
58) Ve: “Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu?” 
dediler. Onu yalnızca sana bir tartışma konusu olsun diye 
örnek gösterdiler. Hayır, onlar tartışmacı bir kavimdir.  
Abdullah ibn Ziba'râ es-Sehmi bir gün Hz. Peygamber (a.s)'e geldi ve: 
"Allah'ın sana, "Siz ve Allah'tan başta taptıklarınız cehennem odunusunuz 
ve siz ona varacaksınız." (Enbiyâ, 21/98) şeklinde bir âyet indirdiğini mi 
sanıyorsun?" diye sordu. Hz. Peygamber'in "evet." cevabı üzerine: 
"Güneşe, aya, yıldızlara, meleklere, Uzeyr'e ve Meryem oğlu İsa'ya da 
tapınılmıştır. Bütün bunlar bizimle birlikte cehennemde mi olacaklar?" 
dedi ve bunun üzerine "Meryem oğlu İsa bir misal olarak atılınca hemen 
senin kavmin bundan şımarıp haykıra haykıra gülüyorlar. Dediler ki: 
Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa O mu? Ey Habibim, bunu sana, bâtıl 
bir mücadeleden başka maksatla irad etmediler. Daha doğrusu onlar çok 
düşman bir kavimdir." âyet-i kerimesi nazil oldu.452 

ِإن Evetوه  oِإلَّا  ancakدبع  bir kuldurنَامَأنْع  nimet verdiğimiz 
 ِلبِني bir örnek  مثَلًاBiz onu kıldık جعلْنَاهVe   وkendisine علَيِه

 İsrailoğullarına ِإسراِئيَل
59) Evet o ancak kendisine nimet verdiğimiz bir kuldur. Ve 
Biz onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık. 

و Ve لَو eğerنَشَاء  dilemiş olsaydıkلْنَاعلَج  biz getirirdik ِمنْكُم 
sizin yerinizeًلَاِئكَةم  meleklerِضِفي الَْأر  yeryüzündeخْلُفُوني  

halifelik yapacak 
60) Ve eğer biz dilemiş olsaydık, sizin yerinize yeryüzünde 
halifelik yapacak melekler getirirdik. 
 
 
 
 
 
 
 

وما نِريِهم ِمن اَيٍة ِاالَّ ِهى اَكْبر ِمن اُخِتها واَخذْناهم ِبالْعذَاِب 
ع لَنا ربك ِبما  وقَالُوا يآاَيها الساِحر اد(48)لَعلَّهم يرِجعونَ 

 فَلَما كَشفْنا عنهم الْعذَاب ِاذَا (49)عِهد ِعندك ِاننا لَمهتدونَ 
 ونادى ِفرعونُ ِفى قَوِمِه قَالَ ياقَوِم اَلَيس ِلى (50)هم ينكُثُونَ 

 (51)الَ تبِصرونَ ملْك ِمصر وهِذِه اْالَنهار تجِرى ِمن تحِتى اَفَ
 ِبنيي كَادالَ يو ِهنيم وذَا الَِّذى هه ِمن ريا خاَن الَ (52)اَمفَلَو 

 ِرِننيقْتلَِئكَةُ مالْم هعآَء مج ٍب اَوذَه ةٌ ِمنِورِه اَسلَيع اُلِْقى
وما فَاِسِقني  فَاستخف قَومه فَاَطَاعوه ِانهم كَانوا قَ(53)
(54) ِعنيماَج ماهقْنفَاَغْر مها ِمننقَمتا انفُونآ اَس(55) فَلَم 

 ثَالً ِلالَِخِرينملَفًا وس ماهلْنع(56)فَج ميرم ناب ِربا ضلَمو 
ر اَم هو  وقَالُوآ َء اَِلهتنا خي(57)مثَالً ِاذَا قَومك ِمنه يِصدونَ 

 ِانْ هو (58)ما ضربوه لَك ِاالَّ جدالً بلْ هم قَوم خِصمونَ 
 ولَو (59)ِاالَّ عبد اَنعمنا علَيِه وجعلْناه مثَالً ِلبِنى ِاسرآِئيلَ 

 (60)نشآُء لَجعلْنا ِمنكُم ملَِئكَةً ِفى اْالَرِض يخلُفُونَ 
و Veا نُِريِهمم  göstermedikٍةآي ِمن  hiç bir ayetِإلَّا ِهي  olmayan

رَأكْب daha büyükاُأخِْته ِمن  onlara biri ötekindenَأخَذْنَاو  
yakalayıverdikمه  onlarıذَاِبِبالْع  azaplaملَّهلَع  Belkiونِجعري  
dönerler diye 

48) Ve onlara biri ötekinden daha büyük olmayan hiç bir 
ayet göstermedik. Belki dönerler diye, onları azapla 
yakalayıverdik.  

و Ve قَالُوا dediler kiاهاَأيي  Eyاِحرالس  sihirbazعاد  dua etلَنَا  
sana olanكبر  Rabbineاِبم  gereğiِهدع  ahdiكِعنْد  senin 

yanındaنَّنَا ِإ Gerçekten bizlerونتَدهلَم  hidayet bulanlar 
oluruz 

49) Ve dediler ki: “Ey sihirbaz, senin yanında sana olan 
ahdi gereği Rabbine dua et! Gerçekten bizler hidayet 
bulanlar oluruz.” 

  ِإذَا همazabı  الْعذَابonlardan  عنْهمgiderince  كَشَفْنَاFakat فَلَما
onlarنكُثُوني  verdikleri sözü bozuyorlar 

50) Fakat onlardan azabı giderince, onlar verdikleri sözü 
bozuyorlar.   

و Veىنَاد  bağırdıنوعِفر  Firavunِمِهِفي قَو  kendi kavmi içinde
  ملْكbenim ي ِل?değil mi  َألَيسkavmim  قَوِمEy  ياdediقَاَل

mülküرِمص  Mısırو  ve ِذِهه şuارالَْأنْه  nehirlerِريتَج  akanِمن 
 görmeyecek  تُبِصرونYine de misiniz?  َأفَلَاaltımdan تَحِتي

51) Ve Firavun, kendi kavmi içinde bağırdı: “Ey kavmim 
Mısır mülkü ve altımdan akan şu nehirler benim değil mi? 
Yine de görmeyecek misiniz?”dedi. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Allah'ı bırakıp başka şeylere tapanların ancak 
şeytanı dost ve arkadaş edindikleri konu edildi ve aydınlatıcı bilgiler 
verildi. Mekkeli'lerin bir takrm yersiz ve anlamsız iddiaları üzerinde 
durularak hiçbir peygamberin “Tevhid İnancı”ndan sapmadığına işaret 
edildi. Aynı meseleler düzeyinde Kur'ân'ın Araplar için şeref ve kalıcı bîr 
anı olduğuna dikkatler çekildi. 
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 ِقيمتساطٌ مذَا ِصروِن هِبعاتا ونَّ ِبهرتمِة فَالَ تاعِللس لَِعلْم هِانو
(61) ِبنيم ودع لَكُم هطَانُ ِانيالش كُمندصالَ يا (62) ولَمو 

ى ِبالْبآَء ِعيسج لَكُم نيالُبِة وِبالِْحكْم كُمِجئْت اِت قَالَ قَدني
 ِانَّ اَهللا (63)بعض الَِّذى تختِلفُونَ ِفيِه فَاتقُوا اَهللا واَِطيعوِن 
 ِقيمتساطٌ مذَا ِصره وهدبفَاع كُمبرى وبر و(64)ه لَفتفَاخ 

 ِنِهميب ِمن ابزٍم اَِليٍم اْالَحوذَاِب يع وا ِمنظَلَم لٌ ِللَِّذينيفَو
 هلْ ينظُرونَ ِاالَّ الساعةَ اَنْ تأِْتيهم بغتةً وهم الَ يشعرونَ (65)
(66) ِقنيتِاالَّ الْم ودٍض ععِلب مهضعِئٍذ بمو(67) اَالَِخالَُّء ي 

 اَلَِّذين (68)يكُم الْيوم وآل اَنتم تحزنونَ ياِعباِد الَ خوف علَ
 ِلِمنيسوا مكَانا واِتنوا ِباَين(69)اَم متةَ اَننلُوا الْجخاُد 

 يطَاف علَيِهم ِبِصحاٍف ِمن ذَهٍب (70)واَزواجكُم تحبرونَ 
نفُس وتلَذُّ اْالَعين واَنتم ِفيها واَكْواٍب وِفيها ما تشتِهيِه اْالَ

 وِتلْك الْجنةُ الَِّتى اُوِرثْتموها ِبما كُنتم تعملُونَ (71)خاِلدونَ 
 (73) لَكُم ِفيها فَاِكهةٌ كَِثريةٌ ِمنها تاْكُلُونَ (72)

الَِّذين Ki onlarنُواآم  iman edenlerاِتنَاِبآي  benim 
ayetlerimeو  ve كَانُوا olanlardırِلِمينسم  müslüman 

69) “Ki onlar, benim ayetlerime iman edenler ve müslüman 
olanlardır.” 

  تُحبرونeşleriniz َأزواجكُمve   وSiz  َأنْتُمcennete  الْجنَّةgirinَ ادخُلُوا
neşe içerisinde 

70) “Siz ve eşleriniz neşe içerisinde cennete girin.” 
  وaltın  ِمن ذَهٍبtepsiler  ِبِصحاٍفOnların  علَيِهمetrafında يطَافُ

ve اٍبَأكْو testilerle dolaşılırو  veاِفيه  oradaا تَشْتَِهيِهم  arzu 
ettiğiالَْأنفُس  nefislerinُّتَلَذو  lezzet aldığı şeyler de vardırْال نيَأع 

gözlerinو  Ve َأنْتُم sizlerاِفيه  oradaونخَاِلد  daimi kalıcılarsınız 
71) “Onların etrafında altın tepsiler ve testilerle dolaşılır; ve 
orada nefislerin arzu ettiği gözlerin lezzet aldığı şeyler de 
vardır. Ve sizler orada daimi kalıcılarsınız.”  

و Ve ِتلْك işte budurُنَّةالْج  cennetاوهالَِّتي ُأوِرثْتُم  mirasçı 
kılındığınızا كُنتُمِبم  dolayısıylaلُونمتَع  yaptıklarınız 

72) “Ve işte yaptıklarınız dolayısıyla mirasçı kılındığınız  
cennet budur.” 

لَكُم sizin içinاِفيه  Ordaةٌ فَاِكه meyveler vardırٌةكَِثير  birçok 
 yersiniz  تَْأكُلُونSiz onlardan ِمنْها

73) “Orda sizin için birçok meyveler vardır. Siz onlardan 
yersiniz.” 
(*)Geçen âyetler, kıyametin ansızın kopması konu ediliyor. Sonra da 
âhiret gününde ancak Allah'tan korkup fenalıklardan kaçınmak suretiyle 
takva derecesine yükselen mü'minlerin dostluğunun fayda vereceği 
açıklanıyor. Arkasından bu mü'minlere hazırlanan sonsuz nimetlerden 
birkaç misâl verilerek ilâhî lütuf ve inayetin mü'minlerden yana olduğuna 
işarette bulunuluyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و Ve ِإنَّه şüphesiz oلَِعلْم  bir ilimdirِةاعِللس  saati için فَلَا 
kapılmayınنتَرتَم  hiçbir kuşkuyaاِبه  Öyleyse ondanو  ve 

Dosdoğru  مستَِقيمyol  ِصراطişte budurٌ  هذَاbana uyun اتَِّبعوِني
61) Ve şüphesiz o, (kıyamet) saati için bir ilimdir. Öyleyse 
ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. 
Dosdoğru yol işte budur. 

و Veنَّكُمدصلَا ي  sizi sakın alıkoymasınطَانالشَّي  Şeytanِإنَّه  
Gerçekten oلَكُم  sizin içinودع  bir düşmandırِبينم  apaçık 

62) Ve Şeytan sizi sakın alıkoymasın. Gerçekten o, sizin için 
apaçık bir düşmandır. 

و Veالَم  zamanاءج  geldiğiىِعيس  İsaنَاِتيِبالْب  apaçık belgelerle
bir hikmetle  ِبالِْحكْمِةgeldim  ِجْئتُكُمGerçekten  قَدdedi ki قَاَل

نيِلُأبو açıklamak içinلَكُم  sizeضعب  bir kısmınıالَِّذي تَخْتَِلفُون  
ihtilafa düştüklerinizinيِه ِف hakkındaفَاتَّقُوا  Artık sakınınاللَّه  

Allah’tanو  ve وِنيَأِطيع bana itaat edin 
63) Ve İsa, apaçık belgelerle geldiği zaman, dedi ki: 
“Gerçekten hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını 
size açıklamak için bir hikmetle geldim. Artık Allah’tan 
sakının ve bana itaat edin.” 

ِإن Şüphesizاللَّه  Allahوه  Oيبر  benim de Rabbimكُمبرو  
sizin de Rabbinizdirودبفَاع  ibadet edinه  şu halde O’naذَاه  

işte budurٌاطِصر  yolتَِقيمسم  Dosdoğru 
64) “Şüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de 
Rabbinizdir; şu halde O’na ibadet edin. Dosdoğru yol işte 
budur.” 

  ِمن بيِنِهمbirtakım fırkalar  الَْأحزابihtilafa düştü فَاخْتَلَفَ
İçlerindenٌليفَو  veyl olsunِللَِّذين  kimselereواظَلَم  zulmeden
 Çok acıklı  َأِليٍمbir günün  يوٍمazabından dolayı ِمن عذَاِب

65) İçlerinden birtakım fırkalar ihtilafa düştü. Çok acıklı bir 
günün azabından dolayı zulmeden kimselere veyl olsun! 

 َأنsaatinden  الساعةbaşkasınıَ  ِإلَّا?gözlüyorlar  ينظُرونmı هْل
مهتَْأِتي kendilerine geliverecek olanًغْتَةب  apansızمهو  Onlar,لَا 

ونرشْعي hiç şuurunda değilken 
66) Onlar, hiç şuurunda değilken kendilerine apansız 
geliverecek olan (kıyamet) saatinden başkasını mı 
gözlüyorlar?  

الَْأِخلَّاء dostlarınِئٍذموي  o günمهضعب  kimineعٍض ِلب kimiودع  
düşmandırِإلَّا  hariç olmak üzereتَِّقينالْم  Muttakîler 

67) Muttakîler hariç olmak üzere, o gün, dostların kimi 
kimine düşmandır. 
Nakkaş bu âyet-i kerimenin, çok iyi arkadaş olan Ümeyye ibn Halef el-
Cumahî ve Ukbe ibn Ebî Muayt hakkında nazil olduğunu nakleder. Buna 
göre Ukbe, Hz. Peygamber (a.s)'ın meclisine gelir, onlarla otururmuş. 
Bunu duyan arkadaşı Ümeyye: "Muhammed'le karşılaşır da yüzüne 
tükürmezsen yüzüm yüzüne haram olsun." demiş, o da Hz. Peygamber 
(a.s)'le karşılaştığında arkadaşının bu isteğini yerine getirmiş. Hz. 
Peygamber de: "İnşaallah ben seni öldürürüm." buyurmuş ve nitekim 
Ukbe Bedr'de esir edilenler arasında imiş ve Hz. Peygamber (a.s)'ın o 
sözü yerine getirilerek öldürülmüş. Ümeyye de zaten Bedr'de öldürülenler 
arasında imiş. İşte Allah Tealâ onların bu durumu hakkında nazil 
olmuştur512 

  الْيومsizin için  علَيكُمkorku yoktur  لَا خَوفkullarımٌ  ِعباِدEy يا
bugünو  ve لَا َأنْتُم sizنُونزتَح  mahzun olmayacaksınız 

68) “Ey kullarım, bugün sizin için korku yoktur ve siz 
mahzun olmayacaksınız.”  
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َأم Yoksaونبسحي  mi sanıyorlar?َأنَّا  gerçekten bizimعملَا نَس  
işitmediğimiziمهِسر  onlar sır tuttuklarınıو  ve ماهونَج 

aralarındaki fısıldaşmalarınıلَىب  Öyle değilلُنَاسرو  elçilerimiz 
deِهميلَد  yanlarındadırْكي ونتُب yazıp duruyorlar 

80) Yoksa onlar; gerçekten bizim, sır tuttuklarını ve 
aralarındaki fısıldaşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? 
Öyle değil elçilerimiz de yanlarındadır, yazıp duruyorlar. 

 çocuğu  ولَدRahman’ın  ِللرحماِنolsaydı  كَانEğer  ِإنDe ki قُْل
 ona ibadet edenlerin  الْعاِبِدينilki  َأوُلben olurdum فََأنَا

81) De ki: “Eğer Rahman’ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet 
edenlerin ilki ben olurdum.” 

انحبس münezzehtirبر  Rabbi ileاِتاومالس  Göklerinو  ve 
  عما يِصفُونArş’ın الْعرِش Rabbi ب رyerin الَْأرِض

nitelendirdiklerinden 
82) Göklerin ve yerin Rabbi ile Arş’ın Rabbi onların 
nitelendirdiklerinden münezzehtir. 

مهفَذَر Artık onları bırakواخُوضي  dalsınlar و ve وابلْعي 
oynayadursunlar تَّىح kadarُلَاقوا ي kavuşuncayaمهموي  

günlerineوندوعالَِّذي ي  vaad olundukları 
83) Artık onları bırak; vaad olundukları günlerine 
kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynayadursunlar. 

و Veوه  O’durاِءمالَِّذي ِفي الس  göklerdeِإلَه  ilahِض  وِفي الَْأر 
yerde ِإلَه ilahوهو  Şüphesiz Oِكيمالْح  Hakîm’dirِليمالْع  

Alîm’dir 
84) Ve göklerde ilah, yerde ilah O’dur. Şüphesiz O, 
Hakîm’dir, Alîm’dir. 

و Veكارتَب  ne yücedirالَِّذي لَه  kendisinin olanلْكم  mülkü 
  بينَهماbulunanların ما ve  وyerin  والَْأرِضgöklerin السماواِت

ikisi arasındaهِعنْدو  O’nun katındadırِعلْم  ilmiِةاعالس  saatinin 
و ve ِهِإلَي yalnız O’naونعجتُر  döndürüleceksiniz 

85) Ve göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü 
kendisinin olan (Allah’ın şanı) ne yücedir. (Kıyamet) 
saatinin ilmi O’nun katındadır ve yalnız O’na 
döndürüleceksiniz. 

و Veِلكملَا ي  malik değildirونعدي الَِّذين  dua ettikleriوِنِهد ِمن  
O’nun dışındaَةالشَّفَاع  şefaateِإلَّا  ancak müstesnaنم  

kendileriشَِهد  şahitlikِّقِبالْح  hakkaمهو  edenlerونلَمعي  bilerek 
86) Ve O’nun dışında dua ettikleri şefaate malik değildir; 
ancak kendileri bilerek hakka şahitlik edenler müstesna. 

لَِئنو Andolsun kiمَألْتَهس  onlara diye soracak olsanنم  kim 
مخَلَقَه Kendilerini yarattıقُولُنلَي  elbette diyeceklerdirاللَّه  Allah 
 ?çevriliyorlar  يْؤفَكُونÖyleyse nasıl olur da فََأنَّى

87) Andolsun ki onlara: “Kendilerini kim yarattı?” diye 
soracak olsan, elbette: “Allah.” diyeceklerdir. Öyleyse nasıl 
olur da (O’ndan) çevriliyorlar? 

و Ve ِقيِلِه onun demesineاي  Ya بر Rabbiِإن  şüphesizُؤلَاِءه  
onlarمقَو  bir toplulukturلَا  etmeyenْؤِمنُوني  iman 

88) Ve onun: “Ya Rabbi!” demesine, şüphesiz onlar iman 
etmeyen bir topluluktur.  

فَحفَاص Şimdi sen aldırış etmeksizin yüz çevirمنْهع  onlardan 
و veقُْل  deلَامس  Selamَفوفَس  Yakındaونلَمعي  bileceklerdir 

89) Şimdi sen aldırış etmeksizin onlardan yüz çevir ve: 
“Selam” de. Yakında bileceklerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الَ يفَتر عنهم (74)ِانَّ الْمجِرِمني ِفى عذَاِب جهنم خاِلدونَ 
 وما ظَلَمناهم ولَِكن كَانوا هم (75)وهم ِفيِه مبِلسونَ 

 (76)الظَّاِلِمنيقِْض عِلي اِلكاما يوادنو  كُمقَالَ ِان كبا رنلَي
 لَقَد ِجئْناكُم ِبالْحق ولَِكن اَكْثَركُم ِللْحق (77)ماِكثُونَ 

 اَم (79) اَم اَبرموآ اَمرا فَِانا مبِرمونَ (78)كَاِرهونَ 
لَديِهم يحسبونَ اَنا الَ نسمع ِسرهم ونجويهم بلَى ورسلُنا 

 قُلْ ِانْ كَانَ ِللرحمِن ولَد فَاَنا اَولُ الْعاِبِدين (80)يكْتبونَ 
 سبحانَ رب السمواِت واْالَرِض رب الْعرِش عما (81)

 فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يالَقُوا يومهم (82)يِصفُونَ 
 وهو الَِّذى ِفى السمآِء ِالَه وِفى اْالَرِض (83)نَ الَِّذى يوعدو

 ِليمالْع ِكيمالْح وهو (84)ِالَه لْكم الَِّذى لَه كاربتو 
السمواِت واْالَرِض وما بينهما وِعنده ِعلْم الساعِة وِالَيِه 

ن يدعونَ ِمن دوِنِه الشفَاعةَ ِاالَّ  والَ يمِلك الَِّذي(85)ترجعونَ 
 ولَِئن ساَلْتهم من خلَقَهم (86)من شِهد ِبالْحق وهم يعلَمونَ 

 وِقيِلِه يارب ِانَّ هؤآلِء قَوم الَ (87)لَيقُولُن اُهللا فَاَنى يؤفَكُونَ 
 وقُلْ سالَم فَسوف يعلَمونَ  فَاصفَح عنهم(88)يؤِمنونَ 

(89) 
ِإن Şüphesizِرِمينجالْم  günahkârlarِفي  içindeذَاِبع  azabıنَّمهج  

cehennemونخَاِلد  daimi kalacaklardır 
74) Şüphesiz günahkârlar, cehennem azabı içinde daimi 
kalacaklardır.  

فَتَّرلَا ي hafifletilmeyecekمنْهع  Onlardanو  ve مه onlar 
kimselerdirِفيِه  ordaونِلسبم  umutlarını kesmiş 

75) Onlardan (cehennem azabı) hafifletilmeyecek ve orda 
onlar umutlarını kesmiş kimselerdir. 

و Veنَاا ظَلَمم  Biz zulmetmedik مه onlaraلَِكنو  ancakكَانُو ما ه 
onlarınالظَّاِلِمين  kendileri zalimlerdir 

76) Ve Biz onlara zulmetmedik; ancak onların kendileri 
zalimlerdir. 

و Veاونَاد  haykırdılarاي  ey اِلكم Malikقِْضِلي  hüküm versin 
diyeنَالَيع  hakkımızdaكبر  Rabbinقَاَل  dediِإنَّكُم  Gerçek şu ki 

sizاِكثُونم  kalacak kimselersiniz 
77) “Ve ey Malik, Rabbin hakkımızda hüküm versin.” diye 
haykırdılar. “Gerçek şu ki siz (azapta) kalacak 
kimselersiniz.” dedi.  

لَقَد Andolsunِجْئنَاكُم  Biz size getirdikِّقِبالْح  hakkıلَِكنو  fakat
 hoş görmeyenler idiniz  كَاِرهونhakkı  ِللْحقçoğunuzِّ ركُمَأكْثَ

78) Andolsun Biz size hakkı getirdik, fakat çoğunuz hakkı 
hoş görmeyenler idiniz. 

َأم Yoksaوامرَأب  sıkı mı tuttular?ارَأم  işiفَِإنَّا  İşte şüphesiz biz 
deونِرمبم  işi sıkı tutanlarız 

79) Yoksa işi sıkı mı tuttular? İşte şüphesiz biz de işi sıkı 
tutanlarız. 
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 )44(سورة الدخان 
 يِمِبسِم اِهللا الرحمِن الرِح

 ِانآ اَنزلْناه ِفى لَيلٍَة مباركٍَة ِانا (2) والِْكتاِب الْمِبِني (1)حم 
 ِذِريننا مِكيٍم (3)كُنٍر حكُلُّ اَم قفْرا ي(4) ِفيه ا ِمنراَم 

 ِسِلنيرا ما كُنآ ِانِدن(5)ِعنِميعالس وه هِان كبر ةً ِمنمحر  
 ِليم(6)الْع متآ ِانْ كُنمهنيا بمِض واْالَراِت وومالس بر 
 وِقِنني(7)م آِئكُماَب برو كُمبر ِميتيِىي وحي وِاالَّ ه آل ِالَه 
 ِلنيونَ (8)اْالَوبلْعي كِفى ش ملْ هأِْتى (9) بت موي ِقبتفَار 
 (11) يغشى الناس هذَا عذَاب اَِليم (10)ِبدخاٍن مِبٍني السمآُء 

 اَنى لَهم الذِّكْرى (12)ربنا اكِْشف عنا الْعذَاب ِانا مؤِمنونَ 
 ِبنيولٌ مسر مآَء هج قَد(13)و لَّمعقَالُوا مو هنا علَّووت ثُم 

 (15)كَاِشفُوا الْعذَاِب قَِليالً ِانكُم عآِئدونَ  ِانا (14)مجنونٌ 
 ولَقَد فَتنا قَبلَهم (16)يوم نبِطش الْبطْشةَ الْكُبرى ِانا منتِقمونَ 

 ولٌ كَِرميسر مآَء هجنَ ووعِفر م(17)قَو ادِعب وآ ِالَىاَنْ اَد 
  (18)لٌ اَِمني اِهللا ِانى لَكُم رسو

  وقَدöğüt (alıp) düşünmek  الذِّكْرىOnlar için  لَهمnerede? َأنَّى
gerçektenمهاءج  Onlara gelmiştiوٌلسر  bir Resulِبينم  
açıklayan 

13) Onlar için öğüt (alıp) düşünmek nerede? Onlara 
gerçekten açıklayan bir Resul gelmişti. 

ثُم Sonraالَّوتَو  yüz çevirdilerنْهع  ondanو  ve قَالُوا dediler ki 
لَّمعم Öğretilmiştirنُونجم  bir delidir 

14) Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: “Öğretilmiştir, 
bir delidir.” 

 fakat  ِإنَّكُمbiraz  قَِليلًاbu azabı  الْعذَاِبgidereceğiz  كَاِشفُواBiz ِإنَّا
şüphesiz sizوناِئدع  yine geri dönenlersiniz 

15) Biz bu azabı biraz gidereceğiz; fakat şüphesiz siz, yine 
geri dönenlersiniz. 

موي günُِطشنَب  yakalayacağımızَطْشَةالْب  bir şiddetleىرالْكُب  
Büyükِإنَّا  elbette bizنتَِقم ونم intikam alacağız 

16) Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün; elbette biz 
intikam alacağız. 

لَقَدو Andolsunفَتَنَّا  biz denedikملَهقَب  kendilerinden önceمقَو  
kavmini deنوعِفر  Firavun’unو  ve مهاءج Onlara gelmişti 

 çok yüce  كَِريمşerefli bir Resul رسوٌل
17) Andolsun biz kendilerinden önce, Firavun’un kavmini 
de denedik. Onlara çok yüce ve şerefli bir Resul gelmişti. 

  ِإنِّيAllah’ın  اللَِّهkullarını  ِإلَي ِعبادbana geri verin َأن َأدوا
Şüphesiz ki benلَكُم  sizeوٌلسر  bir Resulümَأِمين  çok 

güvenilir 
18) “Allah’ın kullarını bana geri verin. Şüphesiz ki ben size 
çok güvenilir bir Resulüm.” 
 
 
 
 
 
 
 

44 DUHAN SURESİ  
Kur'ân'ın 44. sûresi. 59 âyettir. 340 kelime, 1440 harften 
müteşekkil olup fasılası mim ve nûn harfleridir. Mekke'de nazil 
olmuştur. Sûre; onuncu âyetinde geçen "duhân" 
(duman)kelimesinden dolayı bu isimle adlandırılmıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

 Mim  مHa ح
1) Ha, Mim. 

و andolsunالِْكتَاِب  Kitabaِبيِنالْم  Apaçık 
2) Apaçık Kitaba andolsun;  

bir gecede  ِفي لَيلٍَةbiz onu indirdik  َأنزلْنَاهGerçekten ِإنَّا
 uyaranlarız  منِذِرينbiz  كُنَّاşüphesiz  ِإنَّاmübarek مباركٍَة

3) Gerçekten biz onu mübarek bir (kadir) gecede indirdik, 
şüphesiz biz uyaranlarız. 
Vasile'den o Peygamber (a.s)'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir: 
"İbrahim'in sahifeleri ramazanın ilk gecesi indirildi. Tevrat, ramazanın 
altıncı gecesi indirildi. Zebur, ramazanın onikinci gecesi indirildi. İncil, 
ramazanın onsekizinci gecesi indirildi. Kur'ân ise ramazanın 
yirmidördüncü gecesinden sonraki gece indirildi."513 

 hikmetli  حِكيٍمiş  َأمٍرher  كُلayrılırُّ  يفْرقKi ondaُ ِفيها
4) Ki onda her hikmetli iş ayrılır. 

biz  كُنَّاdoğrusu  ِإنَّاKatımızdan  ِمن ِعنِْدنَاbir emir ile َأمرا
ِسِلينرم gönderenleriz 

5) Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz gönderenleriz. 
Şüphesiz O  ِإنَّهRabbinden  ِمن ربكbir rahmet olarak رحمةً
وه O’durِميعالس  Semi’ِليمالْع  Alîm olan 

6) Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz Semi’, Alîm olan 
O’dur, O! 

بر Rabbidirاِتاومالس  göklerinِضالَْأرو  yerinو  ve ام 
bulunanlarınامنَهيب  bu ikisi arasındaِإن  Eğerكُنْتُم  
inanıyorsanızوِقِنينم  kesin bir bilgiyle 

7) Eğer kesin bir bilgiyle inanıyorsanız, göklerin, yerin ve 
bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. 

 يِميتُ ve  وdiriltir  يحِيO’ndan  هوbaşka  ِإلَّاilah  ِإلَهyoktur لَا
öldürürكُمبر  Sizin de Rabbinizdirبرو  Rabbidirاِئكُمآب  

atalarınızın daِلينالَْأو  geçmiş 
8) O’ndan başka ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de 
Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir. 

  يلْعبونşüphe  شَكiçindedirler  ِفيonlar  همHayır بْل
oyalanıyorlar 

9) Hayır, onlar şüphe içindedirler oyalanıyorlar. 
تَِقبفَار Öyleyse sen gözleموي  günüتَْأِتي  getireceğiاءمالس  
göğünخَاٍنِبد  bir dumanِبيٍنم  açıkça 

10) Öyleyse sen, göğün açıkça bir duman getireceği günü 
gözle. 

bir azaptır  عذَابişte bu  هذَاİnsanları  النَّاسkuşatıverir يغْشَى
َأِليم acı 

11) İnsanları kuşatıverir; işte bu, acı bir azaptır. 
  ِإنَّاazabı  الْعذَابüstümüzden ا عنgiderَّ  اكِْشفRabbimizْ ربنَا

çünkü bizْؤِمنُونم  iman edicileriz 
12) “Rabbimiz, azabı üstümüzden gider; çünkü biz iman 
edicileriz.” 
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و Ve وٍعرز ekinlerقَاٍممو  konaklarكَِريٍم  güzel 
26) Ve ekinler, güzel konaklar, 

و Ve ٍةمنَع yaşadıkları nimetlerا نُوا كَاِفيه içlerindeفَاِكِهين  
mutluluk içinde 

27) Ve içlerinde mutluluk içinde yaşadıkları nimetler, 
كَذَِلك İşte böyleاثْنَاهرَأوو  biz bunları miras olarak verdikامقَو  

bir kavmeآخَِرين  başka 
28) İşte böyle; biz bunları başka bir kavme miras olarak 
verdik. 

 ne  والَْأرضne gök  السماءOnlar için  علَيِهمağlamadı فَما بكَتْ
yerو  ve ا كَانُوام onlarنظَِرينم  ertelenmedi 

29) Onlar için ne gök, ne yer ağlamadı ve onlar ertelenmedi. 
لَقَدو Andolsunنَاينَج  biz kurtardıkِني ِإساِئيَل بر İsrailoğullarını 

 alçaltıcı  الْمِهيِنazabtan ِمن الْعذَاِب
30) Andolsun, biz İsrailoğullarını alçaltıcı azabtan 
kurtardık. 

نوعِفر ِمن Firavun’danِإنَّه  Çünkü oكَان  idiااِليع  bir 
mütekebbirِرِفينسالْم ِمن  ölçüyü taşıran 

31) Firavun’dan. Çünkü o, ölçüyü taşıran bir mütekebbir 
idi. 

لَقَدو Andolsunمنَاهاخْتَر  biz onları kıldıkلَىع  üzereِعلٍْم  bir 
ilimلَىع  üstünالَِمينالْع  alemlere 

32) Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün 
kıldık. 

و Ve نَاآتَي verdikمه  onlaraاِتالْآي ِمن  ayetlerام  bulunanِفيِه  
her birindeلَاءب  birer imtihanِبينم  açık 

33) Ve onlara, her birinde açık birer imtihan bulunan 
ayetler verdik.  

ِإن Muhakkakُؤلَاِءه  bunlar daقُولُونلَي  diyorlar ki 
34) Muhakkak, bunlar da diyorlar ki: 

ِهي ِإن Bizimِإلَّا  yalnızcaتَتُنَاوم  ölümümüzdürالُْأولَى  ilkامو  
değilizننَح  bizنشَِرينِبم  yeniden (diriltilip) kaldırılacak 

35) “Bizim yalnızca ilk ölümümüzdür; biz yeniden 
(diriltilip) kaldırılacak değiliz.” 

 كُنتُمEğer   ِإنatalarımızı  ِبآباِئنَاşu halde getirin bakalım فَْأتُوا
اِدِقينص doğru söylüyorsanız 

36) “Eğer doğru söylüyorsanız iseniz, şu halde atalarımızı 
getirin bakalım.” 

مَأه Onlar mıرخَي  hayırlıَأم  yoksaمقَو  kavmiٍعتُب  Tubba’و  ve 
 همBiz helak ettik   َأهلَكْنَا?onlardan öncekiler mi بِلِهمالَِّذين ِمن قَ

onlarıمِإنَّه  Çünkü onlarكَانُوا  idiِرِمينجم  günahkâr 
37) Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba’ kavmi ve onlardan 
öncekiler mi? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar günahkâr 
idi. 
Tubba ile kastedilen tek bir şahıs değildir. Bununla bütün Yemen 
hükümdarları kastedilir. Onlar hükümdarlarına "Tubba"' adını verirlerdi. 

و Ve ا خَلَقْنَام Biz yaratmadıkاِتاومالس  gökleriضالَْأرو  yeriو  
ve ام bulunanlarıامنَهيب  ikisi arasındaلَاِعِب ين bir oyalanma 

konusu olsun diye 
38) Ve Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları bir 
oyalanma konusu olsun diye yaratmadık. 

  ولَِكنhak ile  ِبالْحقyalnızcaِّ  ِإلَّاonları هما Biz yarattık ما خَلَقْنَا
Ancakَأكْثَر  çoğu مه onlarınلَا ونلَمعي  bilmezler 

39) Biz onları yalnızca hak ile yarattık. Ancak onların çoğu 
bilmezler. 
 
 
 
 
 

 وِانى (19)واَنْ الَ تعلُوا علَى اِهللا ِانى اَِتيكُم ِبسلْطَاٍن مِبٍني 
برى وبِبر ذْتوِن عمجراَنْ ت وا ِلى (20)كُمِمنؤت ِانْ لَمو 

 (22) فَدعا ربه اَنَّ هؤآلِء قَوم مجِرمونَ (21)فَاعتِزلُوِن 
 واترِك الْبحر رهوا (23)فَاَسِر ِبِعباِدى لَيالً ِانكُم متبعونَ 

 (25)ركُوا ِمن جناٍت وعيوٍن  كَم ت(24)ِانهم جند مغرقُونَ 
 (27) ونعمٍة كَانوا ِفيهاَ فَاِكِهني (26)وزروٍع ومقَاٍم كَِرٍمي 

 ِرينا اَخما قَواهثْنراَوو آُء (28)كَذَِلكمالس ِهملَيع كَتا بفَم 
 ظَِريننوا ما كَانمو ضاْالَر(29)ونيجن لَقَدآِئيلَ  ورِنى ِاسا ب

 ِمن ِفرعونَ ِانه كَانَ عاِليا ِمن (30)ِمن الْعذَاِب الْمِهِني 
 ِرِفنيس(31)الْم الَِمنيلَى الْعلَى ِعلٍْم عع ماهنرتلَقَِد اخو 

(32) ِبنيآلٌء ما ِفيِه باِت ماْالَي ِمن ماهنياَتآلِء (33) وؤِانَّ ه 
 ِانْ ِهى ِاالَّ موتتنا اْالُولَى وما نحن ِبمنشِرين (34)لَيقُولُونَ 

(35) اِدِقنيص متآ ِانْ كُنآِئنوا ِباَب(36) فَأْت مقَو اَم ريخ ماَه 
 ِرِمنيجوا مكَان مهِان ماهلَكْناَه ِلِهمقَب ِمن الَِّذينٍع وب(37)ت 

و ا الَِعِبنيمهنيا بمو ضاْالَراِت ووما السلَقْنا خا (38)مم 
 (39)خلَقْناهمآ ِاالَّ ِبالْحق ولَِكن اَكْثَرهم الَ يعلَمونَ 

و Veلُوا  َأنلَا تَع büyüklenmeyinلَىع  karşıاللَِّه  Allah’aِإنِّي  
şüphesizآِتيكُم  size getiriyorumلْطَاٍنِبس  bir delilِبيٍنم  apaçık 

19) “Ve Allah’a karşı büyüklenmeyin; şüphesiz size apaçık 
bir delil getiriyorum.” 

و Ve ِإنِّي doğrusu benُذْتع  sığındımيبِبر  benim de Rabbim
كُمبرو sizin de Rabbiniz olanaوِنيمجتَر َأن  sizin taşa 

tutmanızdan 
20) “Ve doğrusu ben, sizin taşa tutmanızdan benim de 
Rabbim, sizin de Rabbiniz olana sığındım.”  

و Veِإن  eğerتُْؤِمنُوا لَم  inanmıyorsanızِلي  banaتَِزلُوِنيفَاع  
benden ayrılın 

21) “Ve eğer bana inanmıyorsanız, benden ayrılın.” 
  هُؤلَاِءGerçekten  َأنRabbine  ربهSonunda diye dua etti فَدعا

bunlarمقَو  bir kavimdirlerونِرمجم  günahkar 
22) Sonunda Rabbine: “Gerçekten bunlar, günahkar bir 
kavimdirler.” diye dua etti. 

geceleyin ا لَيلkullarımıً  ِبِعباِديÖyleyse yürüyüşe geçir فََأسِر
ِإنَّكُم muhakkakونعتَّبم  takip edileceksiniz 

23) “Öyleyse, kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, 
muhakkak takip edileceksiniz.” 

و Ve كاتْر açık bırakرحالْب  deniziاوهر  durgunمِإنَّه  Çünkü
ندج bir ordudurقُونغْرم  suda boğulacak 

24) “Ve denizi durgun, açık bırak. Çünkü suda boğulacak 
bir ordudur.” 

كَم Onlar niceكُواتَر  terketmişlerdiنَّاٍتج ِمن  bahçelerو  ve 
 pınarlar عيوٍن

25) Onlar nice bahçeler ve pınarlar terketmişlerdi; 
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 ِعنيماَج مهِل ِميقَاتالْفَص مو(40)ِانَّ ي نلًى عوِنى مغالَ ي موي 
نه هو  ِاالَّ من رِحم اُهللا ِا(41)مولًى شيئًا والَ هم ينصرونَ 

 ِحيمالر ِزيزقُّوِم (42)الْعةَ الزرجاْالَِثيِم (43) ِانَّ ش امطَع 
 (46) كَغلِْى الْحِميِم  (45) كَالْمهِل يغِلى ِفى الْبطُوِن (44)

 ثُم صبوا فَوق رأِْسِه (47)خذُوه فَاعِتلُوه ِالَى سوآِء الْجِحيِم 
 (49) ذُق ِانك اَنت الْعِزيز الْكَِرمي (48)حِميِم ِمن عذَاِب الْ

 ِانَّ الْمتِقني ِفى مقَاٍم اَِمٍني (50)ِانَّ هذَا ما كُنتم ِبِه تمترونَ 
 يلْبسونَ ِمن سندٍس وِاستبرٍق (52) ِفى جناٍت وعيوٍن (51)

 قَاِبِلنيت(53)موزو وٍر ِعٍني  كَذَِلكِبح ماهنونَ  (54)جعدي 
 الَ يذُوقُونَ ِفيها الْموت ِاالَّ (55) ِبكُلِّ فَاِكهٍة اَِمِنني  ِفيها

 فَضالً ِمن ربك (56)الْموتةَ اْالُولَى ووقَيهم عذَاب الْجِحيِم 
 ِظيمالْع زالْفَو وه (57)ذَِلكرسا يمفَِان  ملَّهلَع اِنكِبِلس اهن

 (59) فَارتِقب ِانهم مرتِقبونَ (58)يتذَكَّرونَ 
كَذَِلك İşte böyleو  ve منَاهجوز biz onları evlendirmişizdirوٍرِبح  

hurilerleِعيٍن  iri gözlü 
54) İşte böyle; ve biz onları iri gözlü hurilerle 
evlendirmişizdir. 

ونعدي istiyorlarاِفيه  Ordaِِّبكُل  herٍةفَاِكه  içinde türlü meyveyi 
آِمِنين güvenlik 

55) Orda, güvenlik içinde her türlü meyveyi istiyorlar. 
ذُوقُونلَا ي tatmazlarاِفيه  Ordaَتوالْم  ölümِإلَّا  dışında başka 

  عذَابonları  همkorumuştur وقَا Ve  وilk لَى الُْأوölümün الْموتَةَ
azabındanِحيِمالْج  cehennem 

56) Orda, ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar. Ve 
onları cehennem azabından korumuştur. 

  هوİşte  ذَِلكSenin Rabbinden  ِمن ربكbir lütuf olarak فَضلًا
budurالْفَو ز kurtuluşِظيمالْع  büyük 

57) Senin Rabbinden bir lütuf olarak. İşte büyük kurtuluş 
budur.  

 senin dilinle  ِبِلساِنكbiz onu kolaylaştırdık  يسرنَاهelbette فَِإنَّما
ملَّهلَع Belki onlarونتَذَكَّري  öğüt alıp düşünürler diye 

58) Belki onlar öğüt alıp düşünürler diye, elbette biz onu 
senin dilinle kolaylaştırdık. 

تَِقبفَار Öyleyse sen gözleyip bekleمِإنَّه  elbette onlar da 
ونتَِقبرم gözleyip bekliyorlar 

59) Öyleyse sen gözleyip bekle; elbette onlar da gözleyip 
bekliyorlar. 
Duhân Sûresi'ne, “Kitab-ı Mübîn”e yemin edilerek başlandr ve bu 
kitabın çok mübarek bir geeede indirildiği belirtilerek konuya geçiş 
yapıldı. Zafer ve başarının, Allah'a dayanıp güvenen ve sabretmesini bilen 
mü'minlerden yana tecelli edeceğine işaret edilerek sûre noktalandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِإن Şüphesizموي  günüِلالْفَص  ayırmaمِميقَاتُه  vakitleridirِعينمَأج  
hepsinin 

40) Şüphesiz ayırma günü, hepsinin vakitleridir. 
موي O günغِْنيلَا ي  yarar sağlayamazلًىوم  bir dostلًىوم نع  

dosttan yanaًئاشَي  herhangi bir şeyleو  Ve لَا edilmezمه  
onlaraونرنصي  yardım  

41) O gün bir dost dosttan yana herhangi bir şeyle yarar 
sağlayamaz. Ve onlara yardım edilmez. 

  ِإنَّهAllah’ın  اللَّهrahmet ettiği  رِحمkimse  منAncak başka ِإلَّا
Şüphesiz Oوه  O’durِزيزالْع  Azîzِحيمالر  Rahîm olan 

42) Ancak Allah’ın rahmet ettiği kimse başka. Şüphesiz 
Azîz, Rahîm olan O’dur, O! 

ِإن Doğrusu َةرشَج ağacıقُّوِمالز  o zakkum 
43) Doğrusu, o zakkum ağacı; 

امطَع olanın yiyeceğidirالَْأِثيِم  Günahkar 
44) Günahkar olanın yiyeceğidir. 
Ebu Cehil hurma ve tereyağı getiriyor ve şöyle diyordu: "Yiyiniz. Bu, 
Muhammed'in sizi tehdit ettiği zakkumdur." Bunun üzerine "Şüphesiz o 
zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir." ayeti nazil oldu.514 

 karınların  الْبطُوِنiçinde  ِفيkaynar  يغِْليPota gibi كَالْمهِل
45) Pota (erimiş bakır) gibi karınların içinde kaynar (durur); 

 Kaynar suyun  الْحِميِمkaynaması gibi كَغَلِْي
46) Kaynar suyun kaynaması gibi. 

خُذُوه Onu tutun daِتلُوهفَاع  sürükleyinاِءوِإلَى س  orta yerine
 cehennemin الْجِحيِم

47) “Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin.” 
ثُم Sonraوابص  dökünَقفَو  üstüneْأِسِهر  başınınذَاِبع ِمن  

azabındanِميِمالْح  kaynar suyun 
48) “Sonra kaynar suyun azabından başının üstüne dökün;” 

 onurluydun  الْكَِريمüstün  الْعِزيزsen  َأنْتçünküَ  ِإنَّكTad ذُقْ
49) “Tad; çünkü sen, üstün, onurluydun.” 

ِإن Gerçektenذَاه  buام  şeydirكُنتُم  sizinِبِه  kapıldığınız
ونتَرتَم kuşkuya   

50) “Gerçekten bu, sizin kuşkuya kapıldığınız şeydir.” 
Katâde der ki: Bu âyet-i kerimeler Ebu Cehl hakkında nazil oldu. 
"Muhammed beni azâb ile mi tehdit ediyor? Vallahi Mekke'nin iki dağı 
arasındaki en güçlü kişi benim." demesi üzerine Allah Tealâ bu âyet-i 
kerimeyi indirdi.515  

ِإن muhakkakتَِّقينالْم  Muttakilere gelince onlarقَاٍمِفي م  bir 
makamdadırlarَأِميٍن  güvenli 

51) Muttakilere gelince; muhakkak onlar, güvenli bir 
makamdadırlar. 

 pınarlarda عيوٍن ve  وCennetlerde ِفي جنَّاٍت
52) Cennetlerde ve pınarlarda. 

ونسلْبي giyinirlerٍسندس ِمن  Hafif ipektenٍقرتَبِإسو  işlenmiş 
atlastanتَقَاِبِلينم  karşılıklı otururlar 

53) Hafif ipekten işlenmiş atlastan giyinirler, karşılıklı 
otururlar. 
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5) Ve geceyle gündüzün, birbiri ardınca gelip gitmesi ve 
Allah'ın, gökten, rızka âit (yağmur) yağdırıp da o sâyede 
ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesi ve rüzgârı dilediği 
yerden dilediği yere estirmesi, (bütün bunlar) akıl eden 
topluluğa delillerdir. 

ِتلْك İşte bunlarُاتآي  âyetleridir kiاللَِّه  Allah'ınانَتْلُوه  okuyoruz 
كلَيع sanaِّقِبالْح  gerçek olarakفَِبَأي  hangi ِديٍثح sözündenدعب  

sonraاللَِّه  Allah'ınو  ve اِتِهآي delillerindenْؤِمنُوني  inanırlar ki? 
6) İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir ki gerçek olarak okuyoruz 
sana; Allah'ın sözünden ve delillerinden sonra hangi söze 
inanırlar ki? 

 suç işleyene  َأِثيٍمdurmadan  َأفَّاٍكher seferinde  ِلكُلYazıkِّ ويٌل
7) Yazık her seferinde durmadan suç işleyene. 

سيعم dinler deاِتآي  âyetleriniاللَِّه  Allah'ınتُتْلَى  okununcaِهلَيع  
Onaثُم  sonraِصري  ısrâr ederاتَكِْبرسم  ululanıpكََأن  gibi لَم 
 bir  ِبعذَاٍبartık onu müjdele  فَبشِّرهyine hiç duymamış يسمعها
azaplaَأِليٍم  elemli 

8) Ona okununca Allah'ın âyetlerini dinler de sonra yine hiç 
duymamış gibi ululanıp ısrâr eder; artık onu elemli müjdele 
bir azapla. 

و Ve ِإذَا zamanِلمع  öğrendikleriاِتنَاآي ِمن  âyetlerimizdenًئاشَي  
bir şeyااتَّخَذَه  onu alırاوزه  alayaلَِئكُأو  öyle kişilerdir kiملَه  

onlaradırذَابع  azapِهينم  aşağılatıcı 
9) Ve âyetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alaya 
alır; onlar, öyle kişilerdir ki aşağılatıcı azap onlaradır. 

اِئِهمرو ِمن Bulundukları hâlin ardında daنَّمهج  cehennem var 
و ve غِْنيلَا ي defedebilirمنْهع  onlarınوابا كَسم  ne kazandıkları 

 bırakıp da  ِمن دوِنne kabul ettikleri  ولَا ما اتَّخَذُواbir şey شَيًئا
 bir azap  عذَابonlaradır لَهمve   وmâbutlar َأوِلياءne Allah'ı  اللَِّه

ِظيمع pek büyük 
10) Bulundukları hâlin ardında da cehennem var ve onların 
ne kazandıkları, azaplarından bir şey defedebilir, ne Allah'ı 
bırakıp da kabûl ettikleri mâbutlar ve pek büyük bir azap 
onlaradır. 

  كَفَرواedenlere الَِّذينve   وdoğru yolu gösterir  هدىBu هذَا
inkârاِتِبآي  âyetleriniِهمبر  Rablerininملَه  Onlaradırذَابع  

azâbınٍزِرج ِمن  cezâsıَأِليم  elemli 
11) Bu (Kur'ân,) doğru yolu gösterir ve Rablerinin âyetlerini 
inkâr edenlere gelince: Onlaradır elemli azâbın cezâsı. 

اللَّه bir Allah'tır kiَِّذي ال Öyleخَّرس  râm etmiştirلَكُم  sizeرحالْب  
deniziِريِلتَج  kayıp gitsinالْفُلْك  gemiِفيِه  onunِرِهِبَأم  emriyle 
 diye  ولَعلَّكُمlûtfundan  ِمن فَضِلِهarayıp elde edin de وِلتَبتَغُوا
ونتَشْكُر şükreyleyin  

12) Öyle bir Allah'tır ki denizi size üstünde gemi, onun 
emriyle kayıp gitsin ve siz de lûtfundan arayıp elde edin de 
şükreyleyin diye râm (emrinize) etmiştir. 

و Ve خَّرس râm etmiştirلَكُم  sizeا ِفيم  ne varsaاِتاومالس  
göklerdeا ِفي  وم ne varsaِضالَْأر  yeryüzünde اِميعج hepsi de 

ِمنْه ondandırِإن  şüphe yok kiِفي ذَِلك  bunda daاٍتلَآي  deliller 
vardırٍمِلقَو  topluluğaونتَفَكَّري  düşünen 

13) Ve göklerde ne varsa, yeryüzünde ne varsa, râm etmiştir 
size, hepsi de ondandır, şüphe yok ki düşünen topluluğa 
bunda da deliller vardır. 
 
 
 
 
 
 
 

 )45(سورة اجلاثية 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 ِانَّ ِفى (2) تنِزيلُ الِْكتاِب ِمن اِهللا الْعِزيِز الْحِكيِم (1)حم 
 وِفى خلِْقكُم وما (3) ِللْمؤِمِنني السمواِت واْالَرِض الَياٍت

 واخِتالَِف اللَّيِل والنهاِر (4)يبثُّ ِمن دابٍة اَيات ِلقَوٍم يوِقنونَ 
ومآ اَنزلَ اُهللا ِمن السمآِء ِمن ِرزٍق فَاَحيا ِبِه اْالَرض بعد موِتها 

 اتاِح اَييِريِف الرصتِقلُونَ وعٍم ياِهللا (5)ِلقَو اتاَي ِتلْك 
 (6)نتلُوها علَيك ِبالْحق فَِباَى حِديٍث بعد اِهللا واَياِتِه يؤِمنونَ 

 يسمع اَياِت اِهللا تتلَى علَيِه ثُم يِصر (7)ويلٌ ِلكُلِّ اَفَّاٍك اَِثيٍم 
سي ا كَاَنْ لَمكِْبرتسذَاٍب اَِليٍم مِبع هرشا فَبهع(8)م ِلمِاذَا عو 

 ِهنيم ذَابع ملَه ا اُولَِئكوزا هذَهخئًا اتيا شاِتناَي (9)ِمن ِمن 
ورآِئِهم جهنم والَ يغِنى عنهم ما كَسبوا شيئًا والَ ما اتخذُوا 

 هذَا هدى (10)َء ولَهم عذَاب عِظيم ِمن دوِن اِهللا اَوِليآ
 ٍز اَِليمِرج ِمن ذَابع ملَه ِهمباِت روا ِباَيكَفَر الَِّذيناَُهللا (11)و 

 وا ِمنغتبِلتِرِه وِفيِه ِباَم الْفُلْك ِرىجِلت رحالْب لَكُم رخالَِّذى س
 وسخر لَكُم ما ِفى السمواِت (12)ونَ ولَعلَّكُم تشكُر فَضِلِه 

وما ِفى اْالَرِض جِميعا ِمنه ِانَّ ِفى ذَِلك الَياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ 
(13)  

45 CASİYE SURESİ  
Kur'an-ı Kerîm'in 45. suresi. Buna aynı zamanda "Şerîât" ve 
"Dehr" suresi de denir. 37 ayet, 488 kelime ve 2161 harften 
ibarettir. 14. ayeti Medine'de, geri kalanı Mekke'de ve Duhan 
suresinden sonra nazil olmuştur .516  

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

 Mim م Hâ ح
1) Hâ Mim. 

Allah tarafından  ِمن اللَِّهkitap  الِْكتَاِبBu indirilmiştir تَنِزيُل
 her şeye hakim  الْحِكيِمüstün الْعِزيِز

2) Bu kitap (Kur’an), Üstün, her şeye Hakim Allah 
tarafından indirilmiştir. 

ِإن Şüphe yok kiاِتاومِفي الس  göklerdeو  ve ِضالَْأر 
yeryüzündeاٍتلَآي  ayet varْؤِمِنينِللْم  elbet inananlara 

3) Şüphe yok ki göklerde ve yeryüzünde ayet var elbet 
inananlara. 

و Ve ِفي خَلِْقكُم sizin yaratılışınızdaو  ve ُّثبا يم yürüyen ٍةابد ِمن 
mahlûkatı yayışında ٌاتآي deliller varٍمِلقَو  topluluğaوِقنُوني  

iyice inanıp anlamış 
4) Ve sizin yaratılışınızda ve yürüyen mahlûkatı yayışında 
iyice inanıp anlamış topluluğa deliller var. 

و Ve اخِْتلَاِف birbiri ardınca gelip gitmesiِلاللَّي  geceyleاِرالنَّهو  
gündüzünو  ve َلا َأنزمyağdırıpاللَّه  Allah'ınاِءمالس ِمن  gökten
yeryüzünü  الَْأرضo sayede  ِبِهdiriltmesi فََأحياrızka âit ِمن ِرزٍق

دعب sonraاِتهوم  ölümündenو  ve ِريِفتَص dilediği yerden 
dilediği yere estirmesiاِحيالر  rüzgârıٌاتآي  delillerdirٍمِلقَو  

topluluğaِقلُونعي  akıl eden 
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قُلْ ِللَِّذين اَمنوا يغِفروا ِللَِّذين الَ يرجونَ اَيام اِهللا ِليجِزى قَوما 
 من عِملَ صاِلحا فَِلنفِْسِه ومن اَسآَء ,14)ِبما كَانوا يكِْسبونَ 

 ولَقَد اَتينا بِنى ِاسرآِئيلَ (15)فَعلَيها ثُم ِالَى ربكُم ترجعونَ 
 ماهلْنفَضاِت وبالطَّي ِمن ماهقْنزرةَ ووبالنو كْمالْحو ابالِْكت

 الَِمنيلَى الْعلَفُوآ ِاالَّ (16)عتا اخِر فَماْالَم اٍت ِمننيب ماهنياَتو 
م بغيا بينهم ِانَّ ربك يقِْضى بينهم يوم ِمن بعِد ما جآَء هم الِْعلْ

 ثُم جعلْناك علَى شِريعٍة (17)الِْقيمِة ِفيما كَانوا ِفيِه يختِلفُونَ 
 ِانهم (18)ِمن اْالَمِر فَاتِبعها والَ تتِبع اَهوآَء الَِّذين الَ يعلَمونَ 

نغي ٍض لَنعآُء بِلياَو مهضعب ِانَّ الظَّاِلِمنيئًا وياِهللا ش ِمن كنوا ع
 ِقنيتالْم ِلىاُهللا وةٌ (19)ومحرى ودهاِس وِللن آِئرصذَا به 

 اَم حِسب الَِّذين اجترحوا السيئَاِت اَنْ (20)ِلقَوٍم يوِقنونَ 
ِذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت سوآًء محياهم نجعلَهم كَالَّ

 وخلَق اُهللا السمواِت (21)ومماتهم سآَء ما يحكُمونَ 
واْالَرض ِبالْحق وِلتجزى كُلُّ نفٍْس ِبما كَسبت وهم الَ 

 (22)يظْلَمونَ 
مِإنَّه Şüphe yok ki onlarغْنُوا لَني  defedemezlerنكع  senden 

  الظَّاِلِمينşüphe yok ki ِإنve   وhiçbir şeyi  شَيًئاAllah'ın ِمن اللَِّه
zulmedenlerinمهضعب  bir kısmıاءِليَأو  yardım ederٍضعب  bir 

kısmınaو  ve اللَّه Allah iseِليو  yardımcısıdırتَِّقينالْم  
sakınanların 

19) Şüphe yok ki onlar, senden Allah'ın azâbına âit hiçbir 
şeyi defedemezler ve şüphe yok ki zulmedenlerin bir kısmı, 
bir kısmına yardım eder ve Allah ise, sakınanların 
yardımcısıdır. 

 doğru yolu ىهدve   وinsanlar için ِللنَّاِس basiret  بصاِئرBu هذَا
gösterirةٌ  ومحر rahmettirٍمِلقَو  topluluğaوِقنُوني  yakinen 

inanıp anlamış 
20) Bu (Kur’an), insanlar için basiret (gözleridir), yakinen 
inanıp anlamış topluluğa doğru yolu gösterir ve rahmettir. 

َأم Yoksaِسبح  eşit mi sanıyorlar وااحتَراج لَِّذين kazananlar 
  وîmân edenler كَالَِّذين آمنُواtutacağız  َأن نَجعلَهمkötülük السيَئاِت

ve ِملُواع işlerde bulunanlarlaاِتاِلحالص  iyiاءوس  onlarla bir 
olacak mı ماهيحم dirileri deماتُهممو  ölümleri deاءس kötüام  

Ne deونكُمحي  hükmediyorlar 
21) Yoksa kötülük kazananlar, kendilerini de îmân edenler 
ve iyi işlerde bulunanlarla eşit mi tutacağız, dirileri de, 
ölümleri de onlarla bir olacak mı sanıyorlar? Ne de kötü 
hükmediyorlar.  

و Ve َخَلَق halk etmiştir اللَّه Allahاِتاومالس  gökleriو  ve ضالَْأر 
yeryüzünüِّقِبالْح  gerçek olarakو  ve ىزِلتُج karşılık bulsun 

diyeُّنَفٍْس  كُل herkesْتبا كَسِبم kazancına göreو  ve مه onlara لَا 
ونظْلَمي zulmedilmez 

22) Ve Allah gökleri ve yeryüzünü gerçek olarak  halk 
etmiştir ve herkes, kazancına göre karşılık bulsun diye ve 
onlara zulmedilmez. 
 
 
 
 
 

  ِللَِّذينörtsünler  يغِْفرواÎmân  آمنُواedenlere  ِللَِّذينde kiقُْل
şimdilikونجرلَا ي  gelip çatacağını ummayanlarınامَأي  

günlerininاللَِّه  Allah'ınِزيجِلي  cezâ vermesi içinامقَو  
topuluğaا كَانُواِبم  İşlediklerineْكي ونِسب karşılık suçlarını 

14) Îmân edenlere de ki: İşlediklerine karşılık cezâ vermesi 
için, Allah'ın günlerinin gelip çatacağını ummayan 
topuluğa suçlarını, şimdilik örtsünler.  
(*)Allah'ın günleri, azâbın gelip çatacağı günler, yahut gündelik ibadetlere 
dikkattir. 14. sûrenin 5. âyetinde de eski ümmetlere gelip çatan azâbı an 
mealinde Allah günlerini hatırlat, an onlara denilmektedir. 

نم Kim ِمَلع ederseااِلحص  iyilikفَِلنَفِْسِه  kendisinedirو  ve نم 
kimاءَأس  kötülükte bulunursaاهلَيفَع  yine kendisineثُم  sonra 

daكُمبِإلَى ر  Rabbinizineونعجتُر  dönüp varırsınız 
15) Kim iyilik ederse kendisinedir ve kim kötülükte 
bulunursa yine kendisine, sonra da dönüp Rabbinizine 
varırsınız. 

لَقَدو Ve andolsun kiنَاآتَي  biz verdikِنيب  oğullarınaاِئيَلرِإس  
İsrailالِْكتَاب  kitapو  ve كْمالْح hükümو  ve َةوالنُّب peygamberlik

و ve مقْنَاهزر onları rızıklandırdıkاِتبالطَّي ِمن  temiz şeylerleو  
ve ملْنَاهفَض üstün ettikالَِمينلَى الْعع  âlemlere 

16) Ve andolsun ki biz, İsrailoğullarına kitap ve hüküm ve 
peygamberlik verdik ve onları, temiz şeylerle rızıklandırdık 
ve âlemlere üstün ettik. 

و Ve منَاهآتَي gösterdik onlaraنَاٍتيب  apaçık delillerِرالَْأم ِمن  işe 
âit deا اخْتَلَفُوافَم  ayrılığa düştüler َّاِإل ancakِدعب ِمن  sonradır ki

مهاءا جم geldiktenالِْعلْم  bilgiاغْيب  hırs ve haset yüzündenمنَهيب  
aralarındakiِإن  şüphe yok kiكبر  Rabbinقِْضيي  hüküm 

verecekمنَهيب  aralarındaموي  günündeِةامالِْقي  kıyâmetا كَانُواِفيم  
şeylerِفيِه  hakkındaخْتَِلفُوني  ayrılığa düştükleri 

17) Ve sonradan olacak işe âit de apaçık deliller gösterdik 
onlara; derken, o hususta kendilerine bir bilgi geldikten 
sonradır ki ancak aralarındaki hırs ve haset yüzünden 
ayrılığa düştüler; şüphe yok ki Rabbin, kıyâmet gününde, 
ayrılığa düştükleri şeyler hakkında, aralarında hüküm 
verecek. 

ثُم Sonra لْنَاكعج seni ettikٍةلَى شَِريعع  bir şerîata sâhip ِمن 
  َأهواءuyma لَا تَتَِّبعve   وartık uy ona  فَاتَِّبعهاdîne âit الَْأمِر

dileklerineونلَمعلَا ي الَِّذين  bilmeyenlerin 
18) Sonra seni, dine âit bir şeriata sâhip ettik, artık ona uy 
ve bilmeyenlerin dileklerine uyma. 
Kelbî der ki: Kureyş'in ileri gelenleri Mekke'de iken Hz. Peygamber 
(a.s)'e: "Atalarının dinine dön. Elbette onlar senden daha faziletli ve 
senden daha yaşlıdırlar." demişler de bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i 
kerimeyi indirmiştir.517 
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و Ve ِإذَا zamanتُتْلَى  apaçık okunduğuِهملَيع  onlaraنَاٍتياتُنَا بآي  
âyetlerimizمتَهجح ا كَانم  kesin delilleriِإلَّا  ancakقَالُو ا َأن 

demelerinden ibârettirاْئتُوا  getirinاِئنَاِبآب  atalarımızı bize ِإن 
اِدِقينص كُنتُم doğru söylüyorsanız 

25) Ve onlara apaçık âyetlerimiz okunduğu zaman kesin 
delilleri, ancak doğru söylüyorsanız (ölmüş) atalarımızı bize 
getirin demelerinden ibârettir. 

  ثُمöldürür  يِميتُكُمsonra  ثُمdiriltir sizi  يحِييكُمAllah  اللَّهDe ki قُْل
sonra daكُمعمجي  toplarِموِإلَى ي  günüِةامالِْقي  kıyâmetبيلَا ر  

şüphe olmayanِفيِه  oو  ve لَِكن fakat sizi َأكْثَر  çoğuالنَّاِس  
insanların ونلَمعلَا ي bilmez 

26) De ki: Allah sizi diriltir, sonra öldürür, sonra da şüphe 
olmayan o kıyâmet günü, sizi toplar ve fakat insanların 
çoğu bilmez. 

و Ve ِللَِّه Allah'ındırلْكم  mülkاِتاومالس  göklerinو  ve ِضالَْأر 
yeryüzününو  ve موي günتَقُوم  koptuğuُةاعالس  kıyâmetinِئٍذموي  

işte ogünرخْسي  yaptıklarını ِطلُونبالْم ziyan ederler  
27) Ve göklerin ve yeryüzünün mülk Allah'ındır ve 
kıyâmetin koptuğu gün, işte o gün yaptıklarını ziyan 
ederler. 

و Ve ىتَر görürsün kiَّكُل  herٍةُأم  ümmetًةاِثيج  diz çökmüş 
 kendi kitabına  ِإلَى ِكتَاِبهاçağrılmada  تُدعىümmet  ُأمٍةher كُلُّ
موالْي O gün نوزتُج karşılığı verilecektir ام neكُنتُم  sizlere 

لُونمتَع işleyegeldiğiniz amellerinizin  
28) Ve görürsün ki her ümmet, diz çökmüş, her ümmet 
kendi kitabına çağrılmada. O gün sizlere işleyegeldiğiniz 
amellerinizin karşılığı verilecektir.  

  ِإنَّاgerçeği  ِبالْحقsizeِّ  علَيكُمsöyler  ينِطقkitabımızُ  ِكتَابنَاBu هذَا
şüphe yok kiكُنَّا  bizُتَنِسخنَس  yazdırmışızdırام  neكُنتُم  hepsini 

لُونمتَع yaptıysanız 
29) Bu kitabımız, size gerçeği söyler; şüphe yok ki biz, ne 
yaptıysanız hepsini yazdırmışızdır. 

 işlerde عِملُوا ve  وİnanan  آمنُواbulunanları  الَِّذينartık فََأما
  ذَِلكrahmetine   ِفي رحمِتِهRableri  ربهمalır  فَيدِخلُهمiyi الصاِلحاِت

budurوه  ta kendisiزالْفَو  kurtuluşunِبينالْم  apaçık 
30) İnanan ve iyi işlerde bulunanları, artık Rableri, 
rahmetine alır, apaçık kurtuluşun, ta kendisi budur. 

ا وَأم Amaالَِّذين  gelince واكَفَر kâfir olanlaraتَكُن َأفَلَم  muydu? 
 Sizin üzerinize  علَيكُمokunmuyor  تُتْلَىÂyetlerim آياِتي

تُمرتَكْبفَاس Derken ululandınızو  ve كُنتُم oldunuzامقَو  bir 
toplulukِرِمينجم  mücrim 

31) Ama kâfir olanlara gelince: Sizin üzerinize ayetlerim 
okunmuyor muydu? Derken ululandınız ve mücrim bir 
topluluk oldunuz. 

و Ve ِإذَا miِقيَل  size dendiِإن  şüphe yok kiدعو  vaadiاللَِّه  
Allah'ınٌّقح  gerçektirو  ve ُةاعالس kıyâmetteبيلَا ر  şüphe 
yokturاِفيه  oقُلْتُم  derdinizِري ما نَد bilmiyoruz kiام  nedir 
  ظَناancak  ِإلَّاbir zanda bulunmadayız  ِإن نَظُنkıyâmet الساعةُ

iyiden iyiye و ve ام ننَح bizِقِنينتَيسِبم  anlamadık ki 
32) Ve size, şüphe yok ki Allah'ın vaadi gerçektir ve o 
kıyâmette şüphe yoktur dendi mi, kıyâmet nedir derdiniz, 
bilmiyoruz ki, ancak bir zanda bulunmadayız ve biz, iyiden 
iyiye (bilmedik), anlamadık ki. 
 
 
 
 
 
 
 
 

اَفَراَيت مِن اتخذَ ِالَهه هويه واَضلَّه اُهللا علَى ِعلٍْم وختم علَى 
قَلِْبِه وِعِه ومِد اِهللا سعب ِديِه ِمنهي نةً فَماوِرِه ِغشصلَى بلَ ععج
 وقَالُوا ما ِهى ِاالَّ حياتنا الدنيا نموت (23)اَفَالَ تذَكَّرونَ 

ونحيا وما يهِلكُنآ ِاالَّ الدهر وما لَهم ِبذَِلك ِمن ِعلٍْم ِانْ هم ِاالَّ 
 وِاذَا تتلَى علَيِهم اَياتنا بيناٍَت ما كَانَ حجتهم ِاالَّ (24) يظُنونَ

 اِدِقنيص متآ ِانْ كُناِئنوا ِباَب(25)اَنْ قَالُوا ائْت ِييكُمحقُِل اُهللا ي 
ن اَكْثَر ثُم يِميتكُم ثُم يجمعكُم ِالَى يوِم الِْقيمِة الَ ريب ِفيِه ولَِك

 وِللَِّه ملْك السمواِت واْالَرِض ويوم (26)الناِس الَ يعلَمونَ 
 وترى كُلَّ اُمٍة (27)تقُوم الساعةُ يومِئٍذ يخسر الْمبِطلُونَ 

متا كُننَ موزجت موا الْياِبهى ِالَى ِكتعدٍة تةً كُلُّ اُماِثيلُونَ جمعت 
 هذَا ِكتابنا ينِطق علَيكُم ِبالْحق ِانا كُنا نستنِسخ ما (28)

 فَاَما الَِّذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت (29)كُنتم تعملُونَ 
 ِبنيالْم زالْفَو وه ِتِه ذَِلكمحِفى ر مهبر مِخلُهد(30)فَيا  واَم

 متكُنو متركْبتفَاس كُملَيلَى عتاِتى تاَي كُنت وا اَفَلَمكَفَر الَِّذين
 ِرِمنيجا ممةُ الَ (31)قَواعالسو قاِهللا ح دعِاذَا ِقيلَ ِانَّ وو 

ِاالَّ ظَن ظُنةُ ِانْ ناعا السِرى مدا نم ما قُلْتِفيه بير نحا نما و
 ِقِننييتس(32)ِبم 

dileğini  هواهmâbûd  ِإلَههedineni  من اتَّخَذGördün müَ َأفَرَأيتَ
و ve لَّهَأض sapıklığa terkedileniاللَّه  Allahلَىع  hâliniِعلٍْم  

bildiği haldeو  ve خَتَم mühürlemiştirِعِهملَى سع  onun 
kulağınıو  ve قَلِْبِه kalbiniو ve َلعج çekmiştirِرِهصلَى بع  

gözüne deًةِغشَاو  perdeنفَم  artık kimِديِههي  doğru yolu 
gösterebilir ona? ِدعب ِمن  sonraاللَِّه  Allah'tanَأفَلَا  Hâlâ mı

ونتَذَكَّر ibret almazsınız? 
23) Gördün mü dileğini mâbûd edineni ve hâlini bildiği 
halde Allah tarafından sapıklığa terk edileni ve onun 
kulağını ve kalbini mühürlemiştir ve gözüne de perde 
çekmiştir; artık Allah'tan sonra kim doğru yolu gösterebilir 
ona? Hâlâ mı ibret almazsınız? 

و Ve قَالُواdediler kiا ِهم ي yaşayışımızdan ibâretِإلَّا  ancak
 نَحيا ve  وölürüz  نَموتbu dünyâdakiُ  الدنْياYaşayış حياتُنَا

dirilirizو  ve ِلكُنَاها يم bizi öldürmezِإلَّا  başka bir şey رهالد  
zamândan اَمyokturملَه  onların ِبذَِلك  bu husustaِعلٍْم ِمن  bir 

bilgileriمه ِإن onlarِإلَّا  yalnızظُنُّوني  zanna kapılmışlardır 
24) Ve dediler ki: Yaşayış, ancak bu dünyâdaki 
yaşayışımızdan ibâret, ölürüz ve diriliriz ve bizi zamândan 
başka bir şey öldürmez ve onların bu hususta bir bilgileri 
yoktur, onlar yalnız zanna kapılmışlardır. 
Cahiliyye dönemindeki insanlar şöyle derlerdi: Bizi, ancak gece ve gündüz 
helak eder. Bunun üzerine Allah, "Dediler ki: Hayat ancak, bu dünyada 
yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder." ayetini 
indirdi.518 
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وبدا لَهم سيئَات ما عِملُوا وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزؤن 
نِسيتم ِلقَآَء يوِمكُم هذَا  وِقيلَ الْيوم ننسيكُم كَما (33)

 اِصِرينن ِمن ا لَكُممو ارالن يكُمأْوم(34)و كُمِباَن ذَِلكُم 
اتخذْتم اَياِت اِهللا هزوا وغَرتكُم الْحيوةُ الدنيا فَالْيوم الَ 

لَِّه الْحمد رب  فَِل(35)يخرجونَ ِمنها والَ هم يستعتبونَ 
 الَِمنيالع بِض راْالَر براِت وومآُء ِفى (36)السِريالِْكب لَهو 

 ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض واْالَراِت ووم(37)الس 
 )46(سورة األحقاف 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 ما خلَقْنا (2) الْعِزيِز الْحِكيِم  تنِزيلُ الِْكتاِب ِمن اِهللا(1)حم 

 الَِّذينى ومسٍل ماَجو قآ ِاالَّ ِبالْحمهنيا بمو ضاْالَراِت وومالس
 قُلْ اَراَيتم ما تدعونَ ِمن (3)كَفَروا عمآ اُنِذروا معِرضونَ 

الَرِض اَم لَهم ِشرك ِفى دوِن اِهللا اَروِنى ماذَا خلَقُوا ِمن اْ
السمواِت ِايتوِنى ِبِكتاٍب ِمن قَبِل هذَا اَو اَثَارٍة ِمن ِعلٍْم ِانْ 

 اِدِقنيص متالَ (4)كُن نوِن اِهللا مد و ِمنعدي نلُّ ِمماَض نمو 
  (5)ِهم غَاِفلُونَ يستِجيب لَه ِالَى يوِم الِْقيمِة وهم عن دعآِئ

3) Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak 
ile ve belli bir süre için yarattık. Küfürler ise, uyarılıp 
korkutuldukları şeylerden yüz çevirmektedirler. 

 kendilerine dua  ما تَدعونGördünüz mü  َأرَأيتُمDe ki قُْل
ettiklerinizوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah’tanوِنيَأر  bana gösterin? 

 Yoksa  َأمyeryüzünden  ِمن الَْأرِضyaratmışlar  خَلَقُواneyi ماذَا
ملَه onlarınكِشر  bir ortaklığı mı var?اِتاومِفي الس  göklerde 

  هذَاöncekilere ait  ِمن قَبِلbir kitap  ِبِكتَاٍبbana getirin ِاْئتُوِني
bundanَأو  veyaٍةَأثَار  kalıntısıِعلٍْم ِمن  bir ilimِإن  Eğerكُنْتُم  

isenizاِدِقينص  doğru söyleyenler 
4) De ki: “Gördünüz mü, Allah’tan başka kendilerine dua 
ettikleriniz yeryüzünden neyi yaratmışlar, bana gösterin? 
Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Eğer doğru 
söyleyenler iseniz, bir kitap veya bundan öncekilere ait bir 
ilim kalıntısı varsa, bana getirin.” 

نمو kim olabilir?ُّلَأض  daha sapıkنِمم  kendilerineوعدي  
yapılan duadanوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah’tanنم  kendisine لَا 

تَِجيبسي cevap veremeyecek olanلَه  onlaraِموِإلَى ي  gününe 
kadarِةامالِْقي  kıyametو  ve مه kimselereاِئِهمعد نع  duadan 
غَاِفلُون habersiz olan 

5) Allah’tan başka kendisine kıyamet gününe kadar onlara 
cevap veremeyecek olan ve kendilerine yapılan duadan 
habersiz olan kimselere dua eden kişiden daha sapık kim 
olabilir? 
(*)Yukarıdaki âyetler, Kur'ân'ın o çok güçlü, çok üstün yüce kudretten 
indirildiği belirtilerek. Onu bu açıdan değerlendirmemiz istendi. Sonra da 
Hakk'ın varlığına delâlet eden ve hak ölçüleriyle yaratılan kâinatta hâkim 
olan mutlak düzen ve dengeyi iyioe düşünüp olumlu sonuçlar elde 
etmemiz önerildi. Allah'tan başka ilâh edinilen eşyanın hiçbir şey 
yaratmaya güç ve kudretlerinin olmadığı üzerinde durularak, onlardan çok 
üstün meziyetlerle yaratılan insanoğlunun bu derece küçülmesi kınandı. 
Kıyamet gününde taptıkları canlı-çansiz eşya ile aralarında büyük bir 
düşmanlığın doğacı hatırlatılarak inkarcılar uyarıldı.  
 
 

و Ve ادب görünürملَه  onlaraَُئاتيس  kötülükleriِملُواا عم  
yaptıkları işlerinو  ve اقَ ِبِهمح başlarına gelirا كَانُوام  şeyِبِه  

ettikleriِزُئونتَهسي  alay  
33) Ve onlara yaptıkları işlerin kötülükleri görünür (belirir) 
ve alay ettikleri şey başlarına gelir. 

و Ve ِقيَل denir kiموالْي  bugün de اكُمنَنس biz sizi unuttukاكَم 
نَِسيتُم nasıl unuttuysanızِلقَاء  kavuşacağınızıِمكُموي  Siz güne
 size yoktur ما لَكُمve   وateştir  النَّارyurdunuz  ومْأواكُمbu هذَا
 bir yardımcı da ن نَاِصِرينِم

34) Ve denir ki: Siz nasıl bu güne kavuşacağınızı 
unuttuysanız bugün de biz, sizi unuttuk ve yurdunuz ateştir 
ve size bir yardımcı da yoktur. 

ذَِلكُم Bunun nedeni şudurِبَأنَّكُم  Çünkü sizاتَّخَذْتُم  edindiniz
 sizi  وغَرتْكُمalay konusu  هزواAllah’ın  اللَِّهayetlerini آياِت

aldattıُاةيالْح  hayatı daانْيالد  dünyaموفَالْي  Bugün artıkلَا 
ونجخْري ne çıkarılırlarاِمنْه  oradanو  ve ملَا ه ne orada
ونتَبتَعسي dilekleri kabul edilir 

35) “Bunun nedeni şudur: Çünkü siz Allah’ın ayetlerini alay 
konusu edindiniz; dünya hayatı da sizi aldattı.” Bugün artık 
ne oradan çıkarılırlar  ve ne orada dilekleri kabul edilir. 

  السماواِتRabbi  ربŞu halde hamd  الْحمدAllah’ındır فَِللَِّه
göklerinبرو  Rabbiِضالَْأر  yerin بر Rabbi الَِمينالْع 

alemlerin 
36) Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve 
alemlerin Rabbi Allah’ındır. 

و Ve لَه onundurاءِريالِْكب  ululukاِتاومِفي الس  göklerdeو  ve 
  الْحِكيمüstün, hüküm يز الْعِزodur هوve   وyeryüzünde الَْأرِض

hikmet sâhibi 
37) Ve göklerde ve yeryüzünde ululuk onundur ve üstün, 
hüküm, hikmet sâhibi O’dur. 
Câsiye Sûresi'ne, Allah'ın Azîz ve Hakîm sıfatlarıyla başlanmış ve yine 
O'nun bu sıfatlarının tecellisi konu edilerek sûre noktalanmıştır. 
 

46 AHKAF SURESİ  
Kur'an-ı Kerim'in 46. suresi. Surenin 10-, 15 ve 35 ayetleri hariç 
geri kalanı Mekke'de nazil olmuştur. Sure, 27. ayetinde söz 
konusu edilen Âd kavminin bulunduğu bölge olan Ahkâf'tan 
adını almıştır. Sure Ha-Mim şeklinde huruf-u mukattaa ile 
başlayan yedi surenin sonuncusudur. 35 ayetten ibaret olan Ahkâf 
suresi 344 kelime ve 2300 harften meydana gelmiş olup fasılaları 
nûn ve mim harfleridir .519  

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

 Mim م Ha ح
1) Ha, Mim. 

  الْعِزيِزAllah’tandır  ِمن اللَِّهKitab’ın  الِْكتَاِبBu indirilmesi تَنِْزيُل
Azîzِكيِمالْح  Hakîm olan 

2) Bu Kitab (Kur’an)’ın indirilmesi Azîz, Hakîm olan 
Allah’tandır. 

 بينَهما  وماyeri الَْأرضve  وgökleri   السماواِتBiz yarattık خَلَقْنَا ما
ikisi arasında bulunanlarıِإلَّا  ancakِّقِبالْح  hak ileو  ve ٍلَأج 

süre içinىمسم  belli birواكَفَر الَِّذينو  Küfürler iseامع  
şeylerdenواُأنِْذر  uyarılıp korkutulduklarıونِرضعم  yüz 

çevirmektedirler 
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  ِمن الرسِلbir türedi  ِبدعاBen değilim تُ ما كُنDe kiْ قُْل
Resullerdenو  ve ِريا َأدم bilemiyorumام  neُلفْعي  

yapılacağını daِبي  banaلَا ِبكُمو  başkası değilimَأتَِّبع ِإن  
uyuyorumِإلَّا  yalnızcaىوحا يم  vahyedilmekte olanaِإلَي  Ben 

و ve ام değilimَأنَا  benِإلَّا  başkasıنَِذير  uyarıcıdanِبينم  apaçık 
bir 

9) De ki: “Ben Resullerden bir türedi değilim, bana ve size 
ne yapılacağını da bilemiyorum. Ben, yalnızca bana 
vahyedilmekte olana uyuyorum ve ben, apaçık bir 
uyarıcıdan başkası değilim.” 

  ِمن ِعنِْدise  كَانeğer  ِإنGördünüz mü  َأرَأيتُمDe ki قُْل
katındanاللَِّه  Allahكَفَرو  inkar etmişsenizتُم ْ siz deِبِه  onuو  

ve شَِهد şahitlik edipشَاِهد  bir şahitاِئيَلرِني ِإسب ِمن  
İsrailoğullarındanلَى ِمثِْلِهع  bunun bir benzerineنفَآم  iman 

etmişseو  ve رتَكْباس büyüklük taslamışsanız?ْتُم siz deِإن  
Şüphesizاللَّه  Allahِديهلَا ي  hidayete erdirmezمالْقَو  kavmi 
الظَّاِلِمين zalim 

10) De ki: “Gördünüz mü; eğer o Allah katından ise, siz de 
onu inkar etmişseniz ve İsrailoğullarından bir şahid bunun 
bir benzerine şahitlik edip iman etmişse ve siz de büyüklük 
taslamışsanız? Şüphesiz Allah zalim bir kavmi hidayete 
erdirmez.” 

و Ve قَاَل dedilerالَِّذين  kiواكَفَر  inkar edenlerِللَِّذين  içinنُواآم  
iman edenlerلَو  Eğerكَان  olsaydıارخَي  o hayırlı bir şey ام 

 Oysa  وِإذonaْ  ِإلَيِهbizden önce koşup-yetişemezlerdi سبقُونَا
onlarواتَدهي لَم  hidayete eremediklerindenِبِه  onunla قُولُونيفَس  

diyeceklerdirذَاه  Buِإفْك  uydurmadırقَِديم  eski bir 
11) Ve inkar edenler, iman edenler için dediler ki: “Eğer o 
hayırlı bir şey olsaydı, ona bizden önce koşup-
yetişemezlerdi.” Oysa onlar, onunla hidayete 
eremediklerinden: “Bu, eski bir uydurmadır.” diyeceklerdir. 

 Musa’nın  موسىkitabı var  ِكتَابBundan önce de وِمن قَبِلِه
  ِكتَابBu ise  وهذَاbir rahmet olarak رحمةً ve  وbir rehber ِإماما

bir kitaptırٌقدصم  doğrulayıcıانًاِلس  bir dil ileاِبيرع  Arapça 
olanنِْذرِلي  uyarmakواظَلَم الَِّذين  zulmedenleriىشْربو  bir 

müjde olmakِسِنينحِللْم  ihsan edenlere 
12) Bundan önce de, bir rehber ve bir rahmet olarak 
Musa’nın kitabı var. Bu ise, zulmedenleri uyarmak ve ihsan 
edenlere bir müjde olmak üzere doğrulayıcı ve Arapça bir 
dil ile olan bir kitaptır. 

ِإن Şüphesizالَِّذين  edenlerقَالُوا  deyipنَابر  Rabbimizاللَّه  
Allah’tırثُم  sonraواتَقَاماس  dosdoğru hareketٌففَلَا خَو  artık 

korku yokturِهملَيع  onlar içinملَا هو  onlarنُونزحي  üzülmezler 
de 

13) Şüphesiz: “Rabbimiz Allah’tır.” deyip sonra dosdoğru 
hareket edenler; artık onlar için korku yoktur, onlar 
üzülmezler de. 

لَِئكُأو İşte onlarابحَأص  halkıdırنَِّةالْج  cennetخَاِلِدين  daimi 
olarakاِفيه  içinde kalacaklardırاءزج  karşılıkا كَانُواِبم  olmak 
üzereلُونمعي  yaptıklarına karşılık 

14) İşte onlar, cennet halkıdır; yaptıklarına karşılık olmak 
üzere, içinde daimi olarak kalacaklardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كَاِفِرين ِتِهمادوا ِبِعبكَانآًء وداَع موا لَهكَان اسالن ِشرِاذَا حو
 وِاذَا تتلَى علَيِهم اَياتنا بيناٍت قَالَ الَِّذين كَفَروا ِللْحق لَما (6)

 ِبنيم رذَا ِسحه مآَء ه(7)ج يهرقُولُونَ افْتي اَم  هتيرقُلْ ِاِن افْت
فَالَ تمِلكُونَ ِلى ِمن اِهللا شيئًا هو اَعلَم ِبما تِفيضونَ ِفيِه كَفَى ِبِه 

 ِحيمالر فُورالْغ وهو كُمنيبِنى ويا بِهيد(8)ش تا كُنقُلْ م 
ِانْ اَتِبع ِاالَّ  م ِبدعا ِمن الرسِل ومآ اَدِرى ما يفْعلُ ِبى والَ ِبكُ

 ِبنيم ِذيرا ِاالَّ نآ اَنمو ى ِالَىوحا ي(9)م ِانْ كَانَ ِمن متاَيقُلْ اَر 
ِعنِد اِهللا وكَفَرتم ِبِه وشِهد شاِهد ِمن بِنى ِاسرآِئيلَ علَى 

 (10) الْقَوم الظَّاِلِمني  فَاَمن واستكْبرتم ِانَّ اَهللا الَ يهِدى ِمثِْلِه
وقَالَ الَِّذين كَفَروا ِللَِّذين اَمنوا لَو كَانَ خيرا ما سبقُونآ ِالَيِه 

 قَِدمي ذَآ ِافْكقُولُونَ هيوا ِبِه فَسدتهي ِاذْ لَمِلِه (11)وقَب ِمنو 
 ابذَا ِكتهةً ومحرا وامى ِاموسم ابا ِكتانِلس قدصم

 ِانَّ الَِّذين (12)ِلينِذر الَِّذين ظَلَموا وبشرى ِللْمحِسِنني  عرِبيا 
قَالُوا ربنا اُهللا ثُم استقَاموا فَالَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ 

ًء ِبما كاَنوا  اُولَِئك اَصحاب الْجنِة خاِلِدين ِفيها جزآ(13)
 (14)يعملُونَ 

و Ve ِإذَا zamanِشرح  haşrolunduğuالنَّاس  insanlarكَانُوا  
kesilirlerملَه  onlaraاءدَأع  düşmanو  ve كَانُوا olurlarِتِهمادِبِعب  

ibadet etmelerini deكَاِفِرين  inkar edenler 
6) Ve insanlar haşrolunduğu zaman, onlara düşman 
kesilirler ve ibadet etmelerini de inkar edenler olurlar. 

ayetlerimiz  آياتُنَاOnlara  علَيِهمokunduğu  تُتْلَىzaman وِإذَا
kafirler  الَِّذين كَفَرواdediler ki  قَاَلaçık belgeler olarak بينَاٍت
 bir  ِسحرBu هذَا gelmiş  جاءهمkendilerine  لَماhak için ِللْحقِّ

sihirdirِبينم  apaçık 
7) Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu 
zaman, kafirler kendilerine gelmiş hak için dediler ki: “Bu, 
apaçık bir sihirdir.” 

َأم Yoksaقُولُوني  mu diyorlar?اهافْتَر  Kendisi onu uydurduقُْل  
De kiِإن  Eğerتُهيافْتَر  ben uydurdumsaِلكُونفَلَا تَم  malik 

olamazsınızِلي ِمن  banaاللَِّه  Allah’tanًئاشَي  hiç bir şeyeوه  O
لَمَأع iyi bilendirاِبم  ne kadarونتُِفيض  ileri gittiğiniziِفيِه  Oكَفَى  

yeterِبِه  Oا شَِهيد şahid olarakِنييب  Benimleنَكُميبو  sizin 
aranızdaوهو  Şüphesiz Oالْغَفُور  Ğafur’durِحيمالر  Rahim’dir

8) Yoksa: “Kendisi onu uydurdu.” mu diyorlar? De ki: 
“Eğer ben uydurdumsa, bu durumda siz Allah’tan bana hiç 
bir şeye malik olamazsınız. O, sizin onun hakkında ne 
kadar ileri gittiğinizi iyi bilendir. Benimle sizin aranızda 
şahid olarak O yeter. Şüphesiz O, Ğafur’dur, Rahim’dir.” 
(*)Yoksa, "Muhammed bu Kur'an'ı kendiliğinden uydurdu mu?" diyorlar. 
Bu soru ret ve kınama ifade eder. De ki, farzedelim ki onu ben 
uydurdum, öyleyse bu hususta Allah bana yeter. Ona iftiradan dolayı beni 
cezalandıracak olan O'dur Siz, O'nun azabını benden çeviremezsiniz. O 
halde ben, sizin için nasıl O'na iftira eder de, kendimi O'nun azabına 
atarım. Yüce Allah, Kur'an hakkında yaptığınız dedikoduları ve "O bir 
sihirdir, bir uydurmadır, bir şiirdir" şeklindeki kötüleyici sözlerinizi ve 
diğer kötüleme usullerini bilir. Benimle sizin aranızda, Yüce Allah'ın şahit 
olması yeter. O benim doğru söylediğime ve tebliğ görevimi yaptığıma, 
sizin de yalancı ve inkarcı olduğunuza şahitlik eder.  
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 هتعضوا وهكُر هاُم هلَتما حانسِه ِاحياِلدانَ ِبوسا اِْالننيصوو
ذَا بلَغَ اَشده وبلَغَ كُرها وحملُه وِفصالُه ثَالَثُونَ شهرا حتى ِا

 تمعالَِّتى اَن كتمِنع كُرِنى اَنْ اَشِزعاَو بةً قَالَ رنس ِعنيباَر
علَى وعلَى واِلدى واَنْ اَعملَ صاِلحا ترضيه واَصِلح ِلى ِفى 

 اُولَِئك الَِّذين (15)ِلِمني  ِانى تبت ِالَيك وِانى ِمن الْمس ذُريِتى
نتقَبلُ عنهم اَحسن ما عِملُوا ونتجاَوز عن سيئَاِتِهم ِفى 

 (16)اَصحاِب الْجنِة وعد الصدِق الَِّذى كَانوا يوعدونَ 
جراِنِنى اَنْ اُخِعدآ اَتلَكُم ِه اُفياِلدالَِّذى قَالَ ِلولَِت وخ قَدو 

الْقُرونُ ِمن قَبِلى وهما يستِغيثَاِن اَهللا ويلَك اَِمن ِانَّ وعد اِهللا 
 ِلنياْالَو اِطريذَآ ِاالَّ اَسا هقُولُ مفَي ق(17)ح الَِّذين اُولَِئك 

ِمن ِلِهمقَب ِمن لَتخ ٍم قَدلُ ِفى اُمالْقَو ِهملَيع قح الِْجن 
 اِسِرينوا خكَان مهِس ِاناِْالنِملُوا (18)وا عِمم اتجرِلكُلٍّ دو 

 ويوم يعرض الَِّذين (19)وِليوفِّيهم اَعمالَهم وهم الَ يظْلَمونَ 
ينالد اِتكُميِفى ح اِتكُمبطَي متباِر اَذْهلَى النوا عكَفَر متعتمتاسا و

ِبها فَالْيوم تجزونَ عذَاب الْهوِن ِبما كُنتم تستكِْبرونَ ِفى 
 (20)اْالَرِض ِبغيِر الْحق وِبما كُنتم تفْسقُونَ 

ُأولَِئك İşte bunlarالَِّذين  kimselerdir َّقح hak olmuş ِهملَيع 
aleyhlerineُلالْقَو  sözِفي  içindeٍمُأم  ümmetlerْخَلَت قَد  gelip-

geçmişِلِهمقَب ِمن  kendilerinden evvelالِْجن ِمن  cinlerdenو  ve 
 uğrayanlardır  كَانُواGerçekten onlar  ِإنَّهمinsanlardan الِْإنِْس

خَاِسِرين ziyana 
18) İşte bunlar, cinlerden ve insanlardan kendilerinden 
evvel gelip-geçmiş ümmetler içinde aleyhlerine söz hak 
olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar, ziyana uğrayanlardır.   

  عِملُواdolayı  ِمماdereceler vardır  درجاتHer biri içinٌ وِلكُلٍّ
yaptıklarındanمهفِّيوِليو  öyle ki eksiksizce ödensinمالَهمَأع  

amelleri kendilerineو  ve مه onlarلَا  uğratılmazlarونظْلَمي  
zulme de 

19) Herbiri için, yaptıklarından dolayı dereceler vardır; öyle 
ki amelleri kendilerine eksiksizce ödensin ve onlar zulme 
de uğratılmazlar.  

و Ve موي günعي ضر arzolunacaklarıواكَفَر الَِّذين  kafirler لَىع 
 bütün  طَيباِتكُمSiz tüketip-yok ettiniz  َأذْهبتُمateşe النَّاِر

güzelliklerinizاِتكُميِفي ح  hayatınızdaانْيالد  dünyaتُمتَعتَماسو  
zevk sürdünüzاِبه  onlarlaموفَالْي  bugünُت نوزج 

cezalandırılacaksınızذَابع  bir azab ileوِنالْه  alçaltıcıا كُنْتُمِبم  
İşteونتَكِْبرتَس  büyüklenmenizِضِفي الَْأر  yeryüzündeِرِبغَي  
  تَفْسقُونbulunmanızdan  كُنْتُمdolayı  ِبماve  وhaksız yere الْحقِّ

fasıklıkta 
20) Ve kafirler, ateşe arzolunacakları gün: “Siz, dünya 
hayatınızda bütün güzellikleriniz ve zevklerinizi tüketip-
yok ettiniz, onlarla zevk sürdünüz. İşte yeryüzünde haksız 
yere büyüklenmeniz ve fasıklıkta bulunmanızdan dolayı, 
bugün alçaltıcı bir azab ile cezalandırılacaksınız.” 
 
 
 
 

 anne ve  ِبواِلديِهinsana  الِْإنْسانBiz tavsiye ettik ووصينَا
babasınaانًاسِإح  iyilikte bulunmasınıلَتْهمح  taşıdıهُأم  Annesi 

onuاهكُر  güçlükleو  ve ْتعضوه onu doğurduاهكُر  güçlükleو  
ve لُهمح Onun taşınmasıالُهِفصو  kesilmesi süttenثَلَاثُون  otuz
  وبلَغgüçlü çağınaَ  َأشُدهulaşınca  ِإذَا بلَغNihayetَ  حتَّىaydır شَهرا
eripِعينبَأر  kırkًنَةس  yılaقَاَل  dedi kiبر  Rabbimِني َأوِزع 

kimseler kılَأشْكُر َأن  şükretmemiتَكمِنع  nimeteتَ  الَِّتيمَأنْع 
verdiğinلَيع  banaياِلدلَى وعو  anne ve babamaَلمَأع َأنو  

amel işlememiااِلحص  salihاهضتَر  senin razı olacağınِلحَأصو  
ilham etِتييِلي ِفي ذُر  soyumdanِإنِّي  Gerçekten benُتتُب  

tevbe edipكِإلَي  sana yöneldimو  ve ِإنِّي gerçekten benِمن 
ِلِمينسالْم müslümanlardanım 

 15) Biz insana anne ve babasına iyilikte bulunmasını 
tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle 
doğurdu. Onun taşınması ve sütten kesilmesi, otuz aydır. 
Nihayet güçlü çağına erip kırk yıla ulaşınca, dedi ki: 
“Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete 
şükretmemi ve senin razı olacağın salih amel işlememi 
bana ilham et ve soyumdan gelenleri de salih kimseler kıl. 
Gerçekten ben tevbe edip sana yöneldim ve gerçekten ben 
müslümanlardanım.”  

ُأولَِئك İşte ُلنَتَقَب الَِّذين kabul ettiğimizمنْهع  bunlarنسَأح  en 
güzeli ileِملُواا عم  yaptıklarınıزنَتَجاوو  af ettiğimizنع 

َئاِتِهميسkötülükleriniاِبحِفي َأص  arasında kimselerdirنَِّةالْج  
cennetlikler دعو bir vaaddirِقدالص  doğruالَِّذي كَانُوا  Onlara

 vaad olunan َ يوعدون
16) İşte bunlar yaptıklarını en güzeli ile kabul ettiğimiz, 
cennetlikler arasında kötülüklerini af ettiğimiz kimselerdir. 
Onlara vaad olunan doğru bir vaaddir. 

Öf  ُأفanne ve babasınaٍّ  ِلواِلديِهdedi  قَاَلO kimse ki والَِّذي
  َأن ُأخْرجbeni mı tehdit ediyorsunuz?  َأتَِعداِنِنيsize لَكُما

çıkarılmaklaخَلَِت قَدو  nice gelip geçmişkenونالْقُر  nesiller ِمن
Allah’a  اللَّهyakararak  يستَِغيثَاِنO ikisi  وهماbenden önce قَبِلي
لَكيو Yazık sanaاِمنء  imana gelِإن  Şüphesiz kiدعو  vaadiاللَِّه  

Allah’ınٌّقح  haktırقُوُلفَي  O ise der kiام  değildirذَاه  Buِإلَّا  
başkasıاِطيرَأس  masallarındanِلينالَْأو  geçmişlerin 

17) O kimse ki, anne ve babasına: “Öf size, benden önce 
nice nesiller gelip geçmişken, beni çıkarılmakla (yeniden 
dirilmekle) mı tehdit ediyorsunuz?” dedi. O ikisi Allah’a 
yakararak: “Yazık sana, imana gel! Şüphesiz ki Allah’ın 
vaadi haktır.” O ise der ki: “Bu, geçmişlerin masallarından 
başkası değildir.”  
Ebû Bekir Sıddik (r.a)’ın oğlu Abdurrahman, babasıyla birlikte İslama 
girmeyip ona muhalefet etti ve: “Üf be ikinize! Benden önce nice kuşaklar 
gelip geçtiği halde siz beni öldükten sonra dirilip topraktan 
çıkarılacağımla mı tehdit ediyorsunuz?” diyerek sert çıkışta bulundu. Ebû 
Bekir (r.a) ile eşi ona: “Yazıklar olsun sana! İmân et. Şüphen olmasın ki 
Allah'ın verdiği söz haktır” diyerek uyarılarını tekrarladılar ve bu hususta 
Allah'a sığınıp O'nun yardımını dilediler. Ayet bu sebeple indi.520 
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 bir bulut  عاِرضاonu gördükleri zaman  رَأوهDerken فَلَما
şeklindeتَقِْبَلسم  yönelerek gelenِتِهمِديَأو  vadilerine doğruقَالُوا  

dedilerذَاه  Buاِرضع  bir bulutturنَاِطرمم  bize yağmur 
yağdıracakْلب  Hayırوه  oَتا اسم لْتُمجع acele ettiğiniz şeydirِبِه  

kendisi içinِريح  Bir rüzgardır kiاِفيه  ondaذَابع  bir azab 
vardırَأِليم  çok acıklı 

24) Derken, onu vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut 
şeklinde gördükleri zaman, “Bu bize yağmur yağdıracak bir 
buluttur.” dediler. Hayır, o, kendisi için acele ettiğiniz 
şeydir. Bir rüzgardır ki onda çok acıklı bir azab vardır. 

رمتُد yerle bir ederَّكُل  herٍءشَي  şeyiِرِبَأم  emriyleاهبر  
Rabbininواحبفََأص  Böylece oluverdiىرلَا ي  hiçbir şey 

görünmezَّا ِإل başkaماِكنُهسم  meskenlerindenكَذَِلك  işte böyle 
  الْمجِرِمينtopluluğunu  الْقَومBiz cezalandırırız نَجِزي

günahkarlar 
25) Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder. Böylece 
meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oluverdi. Biz 
günahkarlar topluluğunu işte böyle cezalandırırız.  

لَقَدو Andolsun kiكَّنَّام  vermiş idikمه  onlaraاِفيم  imkanları ِإن 
  سمعاOnlara  لَهمverdik وجعلْنَا size vermediğimiz مكَّنَّاكُم ِفيِه

işitmeاارصَأبو  görmeًةَأفِْئدو  gönüllerاَأغْنَى  فَم Ancak 
sağlamadı منْهع kendilerineمهعمس  ne işitmeمهارصلَا َأبو  ne 

görmeو  ve متُهلَا َأفِْئد gönülleriٍءشَي ِمن  herhangi  bir şey ِْإذ 
  ِبآياِتbile bile inkar ediyorlardı  يجحدونÇünkü onlar كَانُوا

ayetleriniاللَِّه  Allah’ınاقَ وح çepeçevre kuşattıا كَانُوا ِبِهم ِبِهم  
onlarıِزُئونتَهسي  Alay edegeldikleri şey 

26) Andolsun ki size vermediğimiz imkanları onlara vermiş 
idik. Onlara işitme, görme ve gönüller verdik. Ancak ne 
işitme, ne görme ve ne gönülleri kendilerine herhangi bir 
şey sağlamadı. Çünkü onlar Allah’ın ayetlerini bile bile 
inkar ediyorlardı. Alay edegeldikleri şey, onları çepeçevre 
kuşattı.  

لَقَدو Andolsunلَكْنَاَأه  biz helak ettikلَكُموا حم  çevrenizde 
bulunanىالْقُر ِمن  bir kısmını ülkelerdenو  ve فْنَارص çeşitli 

şekillerde açıkladıkاِتالْآي  ayetleriملَّهلَع  belkiونِجعري  dönerler 
diye 

27) Andolsun, biz çevrenizde bulunan ülkelerden bir 
kısmını helak ettik ve belki dönerler diye ayetleri çeşitli 
şekillerde açıkladık. 

 edindikleri  الَِّذين اتَّخَذُواonlara yardım  نَصرهمetselerdi ya فَلَولَا
  بْلilahlar  آِلهةyakınlık içinً  قُربانًاAllah’ı  اللَِّهbırakıp ِمن دوِن
Hayırلُّواض  kaybolup gittilerمنْهع  onlarذَِلكو  Buمِإفْكُه  

onların yalanlarıو  ve ْفا كَانُوا يمونتَر uydurduklarıdır 
28) Bu durumda, Allah’ı bırakıp yakınlık için edindikleri 
ilahlar, onlara yardım etselerdi ya. Hayır, onlar 
kendilerinden kaybolup gittiler. Bu, onların yalanları ve 
uydurduklarıdır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Âd Kavmi'nin hakkı yalanlayıp inkâr ve haksızlıkta 
ısrar etmeleri, yönlendirici misal olarak verildi. Mekke çevresindeki tarihî 
kalıntılara dikkatler çekilerek, benzeri inanç ve tutumların benzeri 
hükümlerin inmesine neden olacağı bir defa daha hatırlatıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِمن ذُرلَِت النخ قَدقَاِف وِباْالَح همقَو ذَراٍد ِاذْ اَنا عاَخ اذْكُرو
ع افى اَخوآ ِاالَّ اَهللا ِاندبعلِْفِه اَالَّ تخ ِمنِه ويدِن ييب كُملَي

 قَالُوآ اَِجئْتنا ِلتأِْفكَنا عن اَِلهِتنا فَاِْتنا (21)عذَاب يوٍم عِظيٍم 
 اِدِقنيالص ِمن تآ ِانْ كُننِعدا ت(22)ِبم دِعن ا الِْعلْممقَالَ ِان 

جا تمقَو يكُمى اَرلَِكنِبِه و ِسلْتآ اُرم كُملِّغاُبلُونَ اِهللا و(23)ه 
فَلَما راَوه عاِرضا مستقِْبلَ اَوِديِتِهم قَالُوا هذَا عاِرض ممِطرنا 

 اَِليم ذَابا عِفيه ِبِه ِريح ملْتجعتا اسم ولْ هكُلَّ (24)ب رمدت 
مهاِكنسى ِاالَّ مروا الَ يحبا فَاَصهبِر رٍء ِباَمىِزى شجن كَذَِلك 

 ِرِمنيجالْم مِفيِه (25)الْقَو اكُمكَّنآ ِانْ مِفيم ماهكَّنم لَقَدو 
وجعلْنا لَهم سمعا واَبصارا واَفِْئدةً فَمآ اَغْنى عنهم سمعهم وآل 

وا يٍء ِاذْ كَانىش ِمن مهتآل اَفِْئدو مهارصاِت اِهللا اَبونَ ِباَيدحج
 ولَقَد اَهلَكْنا ما (26)وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزؤن 

 (27)حولَكُم ِمن الْقُرى وصرفْنا اْالَياِت لَعلَّهم يرِجعونَ 
ا اَِلهانبوِن اِهللا قُرد ذُوا ِمنخات الَِّذين مهرصالَ نلُّوا فَلَولْ ضةً ب

 (28)عنهم وذَِلك ِافْكُهم وما كَانوا يفْترونَ 
اذْكُرو hatırlaَأخَا  kardeşini deاٍدع  Ad’ınِْإذ  nice َأنْذَر diye 

uyarmıştı همقَو kavminiقَاِفِبالَْأح  Ahkaf’takiْخَلَت قَدو  gelip 
geçmiştiالنُّذُر  uyarıcılarِه ِمنيدِن ييب  önündenو  ve خَلِْفِه ِمن 

onun ardındanوادبَألَّا تَع  ibadet etmeyinِإلَّا  başkasınaاللَّه  
Allah’tanِإنِّي  gerçekten ben َُأخَاف korkarımكُملَيع  sizin için

ذَابع azabındanٍموي  bir gününِظيٍمع  büyük 
21) Ad’ın kardeşini de hatırla; onun önünden ve ardından 
nice uyarıcılar gelip geçmişti; hani o, Ahkaf’taki kavmini: 
“Allah’tan başkasına ibadet etmeyin; gerçekten ben, sizin 
için büyük bir günün azabından korkarım.” diye uyarmıştı. 

bizi çevirmek  ِلتَْأِفكَنَا?Sen için mi geldin  َأِجْئتَنَاDediler ki قَالُوا
  تَِعدنَاettiğin şeyi  ِبماbize getir  فَْأِتنَاilahlarımızdan عن آِلهِتنَا

tehditِإن  eğerَكُنْت  Şu haldeاِدِقينالص ِمن  doğru söylüyorsan 
22) Dediler ki: “Sen, bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi 
geldin? Şu halde eğer doğru söylüyorsan tehdit ettiğin şeyi 
bize getir.” 

Allah  اللَِّهkatındadır  ِعنْدİlim  الِْعلْمancak  ِإنَّماDedi ki قَاَل
لِّغُكُمُأبو size tebliğ ediyorumُِسلْتا ُأرم  Ben gönderildiğimِبِه  
şeyiلَِكنِّيو  ancakاكُمَأر  sizi görüyorumامقَو  bir kavim olarak

لُونهتَج cahillik eden 
23) Dedi ki: “İlim ancak Allah katındadır. Ben size 
gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum; ancak sizi cahillik eden 
bir kavim olarak görüyorum.” 
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فَلَما  نآ ِالَيك نفَرا ِمن الِْجن يستِمعونَ الْقُراَنَ وِاذْ صرفْ
 ِذِريننم ِمِهما ِالَى قَولَّوو ا قُِضىوا فَلَمِصتقَالُوآ اَن وهرضح

 قَالُوا ياقَومنآ ِانا سِمعنا ِكتابا اُنِزلَ ِمن بعِد موسى (29)
نيا بقًا ِلمدصِقيٍم متسِالَى طَِريٍق مو قِدى ِالَى الْحهِه ييدي 

(30) ِمن لَكُم ِفرغوا ِبِه ياَِمناِهللا و اِعىوا دآ اَِجيبنماقَوي 
 ومن الَ يِجب داِعى (31)ذُنوِبكُم ويِجركُم ِمن عذَاٍب اَِليٍم 

 ولَيس لَه ِمن دوِنِه اَوِليآُء اُولَِئك اِهللا فَلَيس ِبمعِجٍز ِفى اْالَرِض
 اَولَم يروا اَنَّ اَهللا الَِّذى خلَق السمواِت (32)ِفى ضالٍَل مِبٍني 

واْالَرض ولَم يعى ِبخلِْقِهن ِبقَاِدٍر علَى اَنْ يحِيى الْموتى بلَى 
 ٍء قَِديرىلَى كُلِّ شع هوا (33)ِانكَفَر الَِّذين ضرعي مويو 

علَى الناِر اَلَيس هذَا ِبالْحق قَالُوا بلَى وربنا قَالَ فَذُوقُوا 
 فَاصِبر كَما صبر اُولُوا (34)الْعذَاب ِبما كُنتم تكْفُرونَ 

هكَاَن مِجلْ لَهعتسالَ تِل وسالر ِم ِمنزا الْعنَ موري موي م
يوعدونَ لَم يلْبثُوآ ِاالَّ ساعةً ِمن نهاٍر بالَغٌ فَهلْ يهلَك ِاالَّ 

 (35)الْقَوم الْفَاِسقُونَ 
مويو gündeضرعي  sunulacaklarıواكَفَر الَِّذين  Kafirlerلَى النَّاِرع  

ateşeسَألَي  değil miymiş?ذَاه  Buِّقِبالْح  gerçekقَالُوا  derlerلَىب  
evetنَابرو  Rabbimize andolsunقَاَل  dediفَذُوقُوا  Öyleyse tadın 
ذَابالْع azabıاِبم  dolayıكُنْتُم  ettiklerinizdenونتَكْفُر  inkar 

34) Kafirler ateşe sunulacakları günde: “Bu gerçek değil 
miymiş?” Onlar: “Rabbimize andolsun, evet.” derler. 
“Öyleyse inkar ettiklerinizden dolayı azabı tadın.” dedi. 

ِبرفَاص Artık sen sabretاكَم  gibiربص  sabrettikleriلُواُأو  
sahiplerininِمزالْع  azimِلسالر ِمن  Resullerdenِجْلتَعلَا تَسو  
acele etmeملَه  Onlar için deمكََأنَّه  Onlarموي  günنوري  
gördükleriوندوعا يم  tehdit edildikleri şeyiثُوالْبي لَم  

yaşamışlardırِإلَّا  yalnızcaًةاعس  bir saati kadarاٍرنَه ِمن  sanki 
gündüzünٌلَاغب  Bir tebliğdirْلفَه  mi ki?لَكهي  Artık helak 

edilir ِإلَّا başkasıمالْقَو  topluluğundanالْفَاِسقُون  fasıklar 
35) Artık sen sabret; Resullerden azim sahiplerinin 
sabrettikleri gibi. Onlar için de acele etme. Onlar, tehdit 
edildikleri şeyi gördükleri gün, sanki gündüzün yalnızca bir 
saati kadar yaşamışlardır. Bir tebliğdir. Artık fasıklar 
topluluğundan başkası helak edilir mi ki? 
Ahkâf Sûresi'ne, Kur'ân'ın Azîz ve Hakîm olan Allah'tan indirildiği konu 
edilerek başlandı ve bu kitabın her yönüyle yönlendirici, doğru yolu 
gösterici ve kalpleri aydınlatıcı ilâhî belâğ olduğu belirtilerek sûre 
noktalandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ِمن الِْجنbir grubu  نَفَراsana ِإلَيكyöneltmişti  صرفْنَاHani وِإذْ
cinlerdenونتَِمعسي  dinlemek üzereآنالْقُر  Kur’an’ıافَلَم  

Böylece zamanورضح  huzuruna geldikleri ه onunقَالُوا  
dediler kiَأنِْصتُوا  Kulak verinافَلَم  Sonraقُِضي  bitirinceالَّوو  
döndülerِمِإلَى قَو ِهم kavimlerineنِْذِرينم  uyarıcılar olarak 

29) Hani cinlerden bir grubu, Kur’an’ı dinlemek üzere sana 
yöneltmişti. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman, 
dediler ki: “Kulak verin.” Sonra bitirince kendi kavimlerine 
uyarıcılar olarak döndüler. 

  سِمعنَاgerçekten biz  ِإنَّاkavmimiz قَومنَا Ey  ياDediler ki قَالُوا
dinledikاِكتَاب  Kitapُأنِْزَل  indirilenِدعب ِمن  sonraىوسم  

Musa’danقًادصم  doğrulayanِهيدي نيا بِلم  kendinden 
öncekileriِديهي  ileten ِّقِإلَى الْح hakkaو  ve َى طَِريٍقِإل yola 

 doğru مستَِقيٍم
30) Dediler ki: “Ey kavmimiz, gerçekten biz, Musa’dan 
sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan, hakka ve 
doğru yola ileten bir Kitap dinledik.” 

 ِه اللdavet edeneَّ  داِعيicabet edin  َأِجيبواkavmimiz قَومنَا Ey يا
Allah’aو  ve آِمنُوا iman edinِبِه  O’naلَكُم غِْفري  bir kısmını 

bağışlasınذُنُوِبكُم ِمن  günahlarınızdanو  ve كُمِجري sizi 
kurtarsınذَاٍبع ِمن  bir azabtanَأِليٍم  acıklı 

31) “Ey kavmimiz, Allah’a davet edene icabet edin ve O’na 
iman edin; günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi 
acıklı bir azabtan kurtarsın.” 

نمو Kimِجبلَا ي  icabet etmezseاِعيد  davet edeneاللَِّه  
Allah’aسفَلَي  değildir ِجٍزعِبم aciz bırakacakِضِفي الَْأر  

yeryüzündeسلَيو  yoktur لَه O’ndanد وِنِه ِمن başkaاءَأوِلي  
velileriلَِئكُأو  İşte onlarلَاٍلِفي ض  bir sapıklık içindedirlerِبيٍنم  
apaçık 

32) “Kim Allah’a davet edene icabet etmezse, artık o, 
yeryüzünde aciz bırakacak değildir ve onun O’ndan başka 
velileri yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.” 
Peygamber (a.s.), Batn-ı Nahle denilen yerde Kur'an okurken cinler 
peygamberin yanına gelmişler, onun Kur'an okuduğunu duyunca, 
birbirlerine: "Susun" demişlerdir. Onlardan biri: Zevbea'dır. Bunun 
üzerine Allah Tealâ 29. ayetten itibaren 32. ayete kadar olan bölümü 
indirmiştir.  521 

  الَِّذي خَلَقAllah’ınَ  َأن اللَّهPeki görmezler mi? َأولَم يروا
yaratmışاِتاومالس  göklerleضالَْأرو  yeriيعي لَمو  yorulmamış
ِبخَلِْقِهن yaratmaktan dolayıِبقَاِدٍر  kadir olduğunu ِييحي لَى َأنع 

diriltmeye deتَىوالْم  ölüleriلَىب  Evetِإنَّه  muhakkak ki oلَىع 
 güç yetirendir  قَِديرşeye  شَيٍءher كُلِّ

33) Peki, göklerle yeri yaratmış ve onları yaratmaktan dolayı 
yorulmamış olan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de kadir 
olduğunu görmezler mi? Evet, muhakkak ki o, her şeye güç 
yetirendir.  
(*)Geçen âyetler, cinlerden bir grubun gelip Kur'ân dinlemesi ve ilâhi 
davetin azameti karşısında doğruyu görüp anlaması, sonra da imân edip 
kendi cinslerine bu hakikati teblîğe çalışması konu edilmekte ve böylece, 
cinlerden çok üstün yaratılan insanlardan çoğunun, hâlâ Hakk'ın ışığına 
gözlerini kapalı tutmaları hayretle karşılanmaktadır. Arkasından 
insanoğlunun aklını harekete geçirmek için göklerin ve yerin yaratılması 
delil gösteriliyor ve Âhiret Âlemi'nden uyarıcı ve düşündürücü bir tablo 
gözler önüne konuluyor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cüz 26 – Sure 46                                            Ahkaf Suresi                                                   Sayfa 505 



3) İşte böyle; hiç şüphesiz, inkar edenler batıla uymuşlar; ve 
hiç şüphesiz iman edenler Rablerinden olan hakka 
uymuşlardır. İşte Allah insanlara misallerini böyle açıklar. 

  الَِّذين كَفَرواÖyleyse karşı karşıya geldiğiniz يتُم لَِقzaman فَِإذا
inkar edenlerleبرفَض  hemen vurunقَاِبالر  boyunlarınıتَّىح  

sonundaموهِإذَا َأثْخَنتُم  onların artık tutunوافَشُد  sımsıkıَثَاقالْو  
bağınıافَِإم  Bundan انم ya bir lutuf olarak دعب sonraاِإمو  veya 
اءِفد bir fidyeتَّىح  Öyle kiعتَض  bıraksınبرالْح  savaşاهارزَأو  

ağırlıklarınıذَِلك  İşte böyleلَوو  eğerشَاءي  dilemiş olsaydıاللَّه  
Allahرلَانتَص  elbette intikam alırdıمِمنْه  onlardanلَِكنو  Ancak 

 والَِّذينbirbirinizle   ِببعٍضsizleri  بعضكُمdenemesi içindir يبلُوِل
  فَلَن يِضلAllahَّ  اللَِّهyolunda  ِفي سِبيِلöldürülenlerin ise قُِتلُوا

boşa çıkarmazمالَهمَأع  amellerini ise kesin olarak 
4) Öyleyse inkar edenlerle karşı karşıya geldiğiniz zaman, 
hemen boyunlarını vurun; sonunda onların artık bağını 
sımsıkı tutun. Bundan sonra ya bir lutuf olarak veya bir 
fidye. Öyle ki savaş ağırlıklarını bıraksın. İşte böyle; eğer 
Allah dilemiş olsaydı, elbette onlardan intikam alırdı. 
Ancak sizleri birbirinizle denemesi içindir. Allah yolunda 
öldürülenlerin ise kesin olarak amellerini boşa çıkarmaz.  

ِديِهمهيس Onları doğru yola iletecekو  ve ِلحصي düzeltecektir 
مالَهب hallerini 

5) Onları doğru yola iletecek ve hallerini düzeltecektir. 
و Ve مِخلُهدي girdirecektirَنَّةالْج  cenneteافَهرع  kendilerine 

tanıttığıملَه  onları 
6) Ve onları kendilerine tanıttığı cennete girdirecektir. 

 siz yardım  تَنصرواeğer  ِإنiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
edersenizاللَّه  Allah’aكُمرنصي  O da size yardım ederو  ve 

 ayaklarınızı  َأقْدامكُمsağlamlaştırır يثَبتْ
7) Ey iman edenler, eğer siz Allah’a yardım ederseniz, O da 
size yardım eder ve ayaklarınızı sağlamlaştırır. 

و Ve الَِّذين edenler iseواكَفَر  inkarاسفَتَع  yüzükoyun düşüşملَه  
onlara olsunَّلَأضو  boşa çıkartmıştırمالَهمَأع  amellerini de 

8) Ve inkar edenler ise, yüzükoyun düşüş onlara olsun; 
amellerini de boşa çıkartmıştır. 

ذَِلك İşte böyle;مِبَأنَّه  çünkü onlarواكَِره  çirkin gördüler ام 
َلَأنز indirdiğiniاللَّه  Allah’ınَطبفََأح  boşa çıkardıمالَهمَأع  

bundan dolayı O da onların amellerini 
9) İşte böyle; çünkü onlar Allah’ın indirdiğini çirkin 
gördüler, bundan dolayı O da, onların amellerini boşa 
çıkardı. 

َأفَلَم mı kiواِسيري  Onlar gezip dolaşmıyorlarِضِفي الَْأر  
yeryüzündeوانظُرفَي  görsünlerَفكَي  nasılُةاِقبع كَان  

uğradıklarınıِلِهمقَب ِمن الَِّذين  kendilerinden öncekilerinرمد  
yerle bir ettiاللَّه  Allahِهملَيع  onlarıِللْكَاِفِرينو  kafirler için de 

اَأمثَالُه O benzeri vardır 
10) Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, 
kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını 
görsünler. Allah onları yerle bir etti. O kafirler için de 
bunun bir benzeri vardır.   

ذَِلك İşte böyleِبَأن  çünküاللَّه  Allahلَىوم  velisidirالَِّذين  
edenlerinنُواآم  imanَأنو  iseالْكَاِفِرين  kafirlerinملَى لَهولَا م  

velisi yoktur 
11) İşte böyle; çünkü Allah, iman edenlerin velisidir; 
kafirlerin ise velisi yoktur. 
 
 
 
 
 
 
 

 )47(سورة حممد 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 مالَهملَّ اَعِبيِل اِهللا اَضس نوا عدصوا وكَفَر (1)اَلَِّذين الَِّذينو 
حاِت واَمنوا ِبما نزلَ علَى محمٍد وهو اَمنوا وعِملُوا الصاِل

 مالَهب لَحاَصو ئَاِتِهميس مهنع كَفَّر ِهمبر ِمن ق(2)الْح ذَِلك 
 قوا الْحعبوا اتناَم اَنَّ الَِّذيناِطلَ ووا الْبعبوا اتكَفَر ِباَنَّ الَِّذين

 فَِاذا لَِقيتم (3)ِلك يضِرب اُهللا ِللناِس اَمثَالَهم ِمن ربِهم كَذَ
الَِّذين كَفَروا فَضرب الرقَاِب حتى ِاذَآ اَثْخنتموهم فَشدوا 
الْوثَاق فَِاما منا بعد وِاما ِفدآًء حتى تضع الْحرب اَوزارها 

اُهللا الَنتصر ِمنهم ولَِكن ِليبلُو بعضكُم ِببعٍض ذَِلك ولَو يشآُء 
 مالَهمِضلَّ اَعي ِبيِل اِهللا فَلَنقُِتلُوا ِفى س الَِّذين(4)و ِديِهمهيس 

 مالَهب ِلحصي(5)و ما لَهفَهرةَ عنالْج مِخلُهديا (6) وهآاَيي 
 (7) ِانْ تنصروا اَهللا ينصركُم ويثَبت اَقْدامكُم الَِّذين اَمنوآ

 مالَهملَّ اَعاَضو ما لَهسعوا فَتكَفَر الَِّذين(8)و مهِباَن ذَِلك 
 مالَهمطَ اَعبلَ اُهللا فَاَحزآ اَنوا موا ِفى (9)كَِرهِسريي اَفَلَم 

يف كَانَ عاِقبةُ الَِّذين ِمن قَبِلِهم دمر اُهللا اْالَرِض فَينظُروا كَ
 ذَِلك ِباَنَّ اَهللا مولَى الَِّذين اَمنوا (10)علَيِهم وِللْكَاِفِرين اَمثَالُها 

 ملَى لَهوالَ م اَنَّ الْكَاِفِرين(11)و  
47 MUHAMMED SURESİ 

Kur'an-ı Kerim'in 47. sûresi. 38 âyet, 540 kelime ve 2349 harften 
ibarettir. Medenî sûrelerden olup Hadîd sûresinden sonra nazil 
olmuştur. Adını ikinci âyetinde geçen, Peygamber Efendimiz'in 
adından almaktadır. Aynı zamanda Kıtal (savaş) Sûresi adıyla da 
anılmaktadır. Bu isim de, savaştan söz eden, yirminci âyetten 
alınmıştır.522 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

الَِّذين kimselerواكَفَر  Kafir olanوادصو  alıkoyanlarınِبيِلس نع  
yolundanاللَِّه  Allah’ınَّلَأض  boşa çıkarmıştırمالَهمَأع  
amellerini 

1) Kafir olan kimseler Allah’ın yolundan alıkoyanların 
amellerini boşa çıkarmıştır. 

الَِّذينو edipنُواآم  İmanِملُواعو  amel işleyenlerاِتاِلحالص  salihو  
ve نُواآم iman edenlerin iseَلا نُزِبم  indirileneلَىٍد عمحم  

Muhammed’eوهو  ki oُّقالْح  hakkın ta kendisidirِهمبر ِمن  
Rabblerinden gelenكَفَّر  bağışlarَئاِتِهميس منْهع  günahlarınıو  

ve لَحَأص ıslah ederمالَهب  hallerini düzeltip 
2) İman edip salih amel işleyenler ve Muhammed’e 
indirilene –ki o Rabblerinden gelen hakkın ta kendisidir- 
iman edenlerin ise günahlarını bağışlar ve hallerini düzeltip 
(ıslah) eder. 

ذَِلك İşte böyleِبَأن  hiç şüphesizواكَفَر الَِّذين  inkar edenlerواعاتَّب  
uymuşlarاِطَلالْب  batılaو  ve َأن hiç şüphesizنُواآم الَِّذين  iman 

edenlerواعاتَّب  uymuşlardırَّقالْح  hakkaِهمبر ِمن  Rablerinden
كَذَِلك İşteِربضي  böyle açıklarاللَّه  Allahِللنَّاِس  insanlaraمثَالَهَأم  

misallerini  
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اَم ِخلُ الَِّذيندِرى ِانَّ اَهللا يجاٍت تناِت جاِلحِملُوا الصعوا ون
ِمن تحِتها اْالَنهار والَِّذين كَفَروا يتمتعونَ وياْكُلُونَ كَما تاْكُلُ 

 مى لَهثْوم ارالنو امعةً (12)اْالَنقُو داَش ٍة ِهىيقَر ِمن نكَاَيو 
 (13)خرجتك اَهلَكْناهم فَالَ ناِصر لَهم ِمن قَريِتك الَِّتى اَ

اَفَمن كَانَ علَى بينٍة ِمن ربِه كَمن زين لَه سوُء عمِلِه واتبعوآ 
 مآَء هو(14)اَه ِمن ارهآ اَنقُونَ ِفيهتالْم ِعدِة الَِّتى ونثَلُ الْجم 

ِر اَِسٍن وآٍء غَيٍر ممخ ِمن ارهاَنو همطَع ريغتي ٍن لَملَب ِمن ارهاَن
لَذٍَّة ِللشاِرِبني واَنهار ِمن عسٍل مصفى ولَهم ِفيها ِمن كُلِّ 
الثَّمراِت ومغِفرةٌ ِمن ربِهم كَمن هو خاِلد ِفى الناِر وسقُوا مآًء 

 وِمنهم من يستِمع ِالَيك حتى (15)قَطَّع اَمعآَء هم حِميما فَ
ِاذَا خرجوا ِمن ِعنِدك قَالُوا ِللَِّذين اُوتوا الِْعلْم ماذَا قَالَ اَِنفًا 

 مآَء هووآ اَهعباتو لَى قُلُوِبِهماُهللا ع عطَب الَِّذين (16)اُولَِئك 
اه الَِّذينو ميهقْوت ميهاَتى وده مهادا زودلْ (17)تفَه 

 مى لَها فَاَناطُهرآَء اَشج ةً فَقَدتغب مهأِْتيةَ اَنْ تاعونَ ِاالَّ السظُرني
 ميهِذكْر مهآَء ت(18)ِاذَا ج ِفرغتاسِاالَّ اُهللا و آل ِالَه هاَن لَمفَاع 

ِلذَن يكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمعاُهللا ياِت وِمنؤالْمو ِمِننيؤِللْمو ِبك
(19) 

 
16) Onlardan kimi gelip seni dinler. Nitekim yanından 
gittikleri zaman, ilim verilenlere derler ki: “O biraz önce ne 
söyledi?” İşte onlar; Allah, onların kalplerini mühürlemiştir 
ve onlar kendi hevalarına uymuşlardır. 

 artırmış  زادهمHidayeti bulmuş  هتَدواolanlara gelince والَِّذين ا
 takvalarını  تَقْواهمvermiştir آتَاهمve   وhidayetlerini هدى

17) Hidayeti bulmuş olanlara gelince; hidayetlerini artırmış 
ve takvalarını vermiştir. 

  الساعةbaşkasınıَ  ِإلَّا?Artık gözlüyorlar  ينْظُرونmı فَهْل
kıyamet-saatininمهتَْأِتي َأن  onlar gelmesindenًغْتَةب  kendilerine 

apansızفَقَد  İşteاءج  gelmiştirااطُهَأشْر  onun işaretleriفََأنَّى  
Fakat neyi sağlar?ملَه  onlaraِإذَا  zamanمتْهاءج  kendilerine 

geldiğiماهِذكْر  öğüt alıp-düşünmeleri 
18) Artık onlar kıyamet (saatinin) kendilerine apansız 
gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri 
gelmiştir. Fakat kendilerine geldiği zaman öğüt alıp-
düşünmeleri onlara neyi sağlar? 

لَمفَاع bil kiَأنَّه  Onun için gerçektenلَا  yokturِإلَه  hiç bir ilah 
 Hem kendi  ِلذَنِْبكmağfiret dile  واستَغِْفرAllah’tan اللَّهbaşka  ِإلَّا

günahınْؤِمِنينِللْمو  hem mü’min erkeklerو  ve ْؤِمنَاِتالْم 
mü’min kadınlar içinاللَّهو  Şüphesiz Allahلَمعي  bilirكُمتَقَلَّبم  

sizin dönüp dolaşacağınız yeriو veاكُمثْوم konaklama yerinizi 
de 

19) Onun için bil ki; gerçekten Allah’tan başka hiçbir ilah 
yoktur. Hem kendi günahın, hem mü’min erkekler ve 
mü’min kadınlar için mağfiret dile. Şüphesiz Allah, sizin 
dönüp dolaşacağınız yeri bilir ve konaklama yerinizi de. 
 
 
 
 

ِإن Şüphesizاللَّه  Allahِخُلدي  girdirir نُواآم الَِّذين iman edip
  تَجِريcennetlere  جنَّاٍتsalih  الصاِلحاِتamel işleyenleri وعِملُوا
akanاِتهتَح ِمن  altlarındanارالَْأنْه  nehirlerواكَفَر الَِّذينو  İnkar 

edenler iseونتَّعتَمي  faydalanırlarو  ve ْأكُلُوني yerlerاكَم  gibi
 bir konaklama  مثْوىateş  والنَّارhayvanların  الَْأنْعامyemesi تَْأكُُل

yeridirملَه  onlar için 
12) Şüphesiz Allah iman edip salih amel işleyenleri 
altlarından nehirler akan cennetlere girdirir. İnkar edenler 
ise, (dünyada) faydalanırlar ve hayvanların yemesi gibi 
yerler; ateş onlar için bir konaklama yeridir. 

نكََأيو nice vardır kiٍةيقَر ِمن  memleketlerِهي  dahaَأشَد  üstün
  الَِّتي َأخْرجتْكmemleketinden  ِمن قَريِتكkuvvet bakımından قُوةً

Seni sürüpلَكْنَاَأه  biz helak ettik مه onlarıفَلَا  yoktuنَاِصر  bir 
yardımcıları daملَه  Kendileri için 

13) Seni sürüp (çıkaran) memleketinden kuvvet bakımından 
daha üstün nice memleketler vardır ki, biz onları helak 
ettik. Kendileri için bir yardımcıları da yoktu. 

نَأفَم Şimdi bulunan kimseلَىع كَان  üzerindeنٍَةيب  apaçık bir 
belgeِهبر ِمن  Rabbindenنكَم  gibi midir?نيز  süslü ve çekici

لَه kendisine gösterilmişوءس  kötüِلِهمع  ameliو  ve واعاتَّب uyan 
kimselerمهاءوَأه  kendi hevalarına 

14) Şimdi Rabbinden apaçık bir belge üzerinde bulunan 
kimse, kötü ameli kendisine süslü ve çekici gösterilmiş ve 
kendi hevalarına uyan kimseler gibi midir? 

  الْمتَّقُونvaad edilen  الَِّتي وِعدcennetin  الْجنَِّةmisali مثَُل
Muttakilereاِفيه  içindeارَأنْه  nehirlerاٍءم ِمن  sudanِر آِسٍنغَي  

bozulmayanارَأنْهو  nehirlerٍنلَب ِمن  süttenرتَغَيي لَم  
değişmeyenهمطَع  tadıارَأنْهو  nehirlerٍرخَم ِمن  şaraptanلَذٍَّة  
lezzet verenِللشَّاِرِبين  içenler içinو  ve ارَأنْه nehirler vardır ِمن

 her  ِمن كُلordaِّ  ِفيهاonlar لَهمve   وsüzme  مصفىbaldan عسٍل
türlüsündenاِترالثَّم  meyvelerinو  ve ٌةغِْفرم bir mağfiret 

vardırِهمبر ِمن  Rablerindenنكَم  Hiç gibi olur mu?وه  
kimselerخَاِلد  daimi olarak kalanِر ِفي النَّا ateşin içindeو  ve 

 parça parça  فَقَطَّعkaynar  حِميماsudan  ماءiçirilen سقُوا
koparanمهاءعَأم  bağırsaklarını 

15) Muttakilere vaad edilen cennetin misali; içinde 
bozulmayan sudan nehirler, tadı değişmeyen sütten 
nehirler, içenler için lezzet veren şaraptan nehirler ve süzme 
baldan nehirler vardır ve orda onlar için meyvelerin her 
türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç ateşin 
içinde daimi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça 
koparan kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu? 
(*)Yukarıdaki âyetler, yaşamakta olan inkarcıların, gelip geçen inkarcı 
milletlerden yok edilenlerin harabelerini gezip görmeleri ve ibret almaları 
hatırlatıldı. Kâfirlerin dünya hayatına ne kadar hırslı olduklarına dikkatler 
çekilerek, her iki hayatı ilâhî nzaya uygun şekilde kucaklayıp yürüten 
mü'minlerin uhrevî mükâfatları açıklandı. Sonra da Cenâb-ı Hakk'ın o gibi 
mü'minlerin dostu ve sahibi olduğu müjdelendi.  

مِمنْهو Onlardanنم  kimiتَِمعسي  dinlerكِإلَي  gelip seniتَّىح  
Nitekimِإذَا  zamanواجخَر  gittikleriِعنِْدك ِمن  yanındanقَالُوا  

derler kiُأوتُوا ِللَِّذين  verilenlereالِْعلْم  ilimاذَام  ne söyledi?
  الَِّذين طَبعİşte onlar  ُأولَِئكO biraz önce  آِنفًاderler kiقَاَل

mühürlemiştirاللَّه  Allahلَى قُلُوِبِهمع  onların kalpleriniو  ve 
 onlar kendi hevalarına  َأهواءهمuymuşlardır اتَّبعوا
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لَِئكُأو İşte böyleleriالَِّذين  kendileriniمنَهلَع  lanetlediğiاللَّه  
Allah’ınمهمفََأص  sağırlaştırdığıو  ve ىمَأع kör ettiği 

kimselerdirمهارصَأب  gözlerini 
23) İşte böyleleri Allah’ın kendilerini lanetlediği, 
sağırlaştırdığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. 

 Kur’an’ı  الْقُرآنdüşünmezler miydi?  يتَدبرونÖyle olmasa َأفَلَا
َأم Yoksaلَىع  üzerindeقُلُوٍب  bir takım kalplerاَأقْفَالُه  kilitler 

mi vurulmuş? 
24) Öyle olmasa Kur’an’ı düşünmezler miydi? Yoksa bir 
takım kalpler üzerinde kilitler mi vurulmuş? 

ِإن Şüphesizالَِّذين  kendilerineواتَدار  dönenleriاِرِهمبلَى َأدع  
gerisi geri ِدعب ِمن sonraملَه نيا تَبم  açıkça belli olduktanىدالْه  

hidayetطَانالشَّي  şeytanمَل لَهوس  kışkırtmışو  ve ملَى لَهَأم uzun 
emellere kaptırmıştır 

25) Şüphesiz kendilerine hidayet açıkça belli olduktan 
sonra, gerisi geri dönenleri, şeytan kışkırtmış ve uzun 
emellere kaptırmıştır. 

ذَِلك İşte böyleمِبَأنَّه  gerçekten onlarقَالُوا  dediler kiواكَِره ِللَِّذين  
çirkin karşılayanlaraَلا نَزم  indirdiğiniاللَّه  Allah’ınكُمنُِطيعس  
Size itaat edeceğizِضعِفي ب  bazıِرالَْأم  işlerdeاللَّهو  Oysa 

Allahلَمعي  biliyorمهاررِإس  sakladıkları şeyleri 
26) İşte böyle; gerçekten onlar, Allah’ın indirdiğini çirkin 
karşılayanlara dediler ki: “Size bazı işlerde itaat edeceğiz.” 
Oysa Allah sakladıkları şeyleri biliyor. 

 canlarını  تَوفَّتْهمzaman  ِإذَا?Öyleyse nasıl olacak فَكَيفَ
aldıklarıُلَاِئكَةالْم  meleklerونِربضي  vura vuraمهوهجو  yüzlerine 
مهاربَأدو arkalarına 

27) Öyleyse melekler, yüzlerine, arkalarına vura vura 
canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? 

ذَِلك İşte böyleمِبَأنَّه  çünkü gerçekten onlarواعاتَّب  uydularام  
şeyeَخَطَأس  gazablandıranاللَّه  Allah’ıو  ve واكَِره çirkin 

karşıladılarانَهوِرض  O’nu razı edecek şeyleriَطبفََأح  boşa 
çıkardıمالَهمَأع  bundan dolayı amellerini 

28) İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah’ı gazablandıran 
şeye uydular ve O’nu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar; 
bundan dolayı amellerini boşa çıkardı. 

َأم Yoksa mı?ِسبح  sandılarِفي قُلُوِبِهم الَِّذين  kalplerindeضرم  
hastalıkلَن َأن خِْرجي  çıkarmayacağınıاللَّه  Allah’ınمغَانَهَأض  

kinlerini hiç 
29) Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah’ın kinlerini 
hiç çıkarmayacağını mı sandılar? 
(*)Yukarıdaki âyetler, münafıklar üzerinde duruldu. Kur'ân-ı Kerîm'in 
ciddi ve tarafsız olarak okunup incelenmesi tavsiye edildi. Kitap Ehli'nin 
yanlış ve kışkırtıcı tutumlarına değinilerek, hem mü'minlere bilgi verildi, 
hem de Yahudilerle Hıristiyanlar uyarıldı. Ölümleri anında meleklerin 
onlara nasıl davranacağı haber verilerek, ölmeden önce hakka dönmeleri 
öğütlendi. Sonra da birbirini izleyen olayların birer sınav anlamında 
cereyan ettiğine atıf yapılarak mü'minler ciddiyete, münafıklar 
samimiyete davet edildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويقُولُ الَِّذين اَمنوا لَوالَ نزلَت سورةٌ فَِاذَآ اُنِزلَت سورةٌ 
 ضرم ِفى قُلُوِبِهم الَِّذين تاَيالُ را الِْقتِفيه ذُِكرةٌ وكَمحم

ني ملَى لَهِت فَاَووالْم ِه ِمنلَيع ِشىغالْم ظَرن كونَ ِالَي(20)ظُر 
طَاعةٌ وقَولٌ معروف فَِاذَا عزم اْالَمر فَلَو صدقُوا اَهللا لَكَانَ 

 ما لَهريِض (21)خوا ِفى اْالَرفِْسداَنْ ت متلَّيوِانْ ت متيسلْ عفَه 
تو كُمامحوآ اَر(22)قَطِّع مهماُهللا فَاَص مهنلَع الَِّذين اُولَِئك 

 مهارصى اَبماَعلَى قُلُوٍب (23)وع اَنَ اَمونَ الْقُرربدتاَفَالَ ي 
 ِانَّ الَِّذين ارتدوا علَى اَدباِرِهم ِمن بعِد ما تبين (24)اَقْفَالُها 

 ذَِلك ِباَنهم (25)هم الْهدى الشيطَانُ سولَ لَهم واَملَى لَهم لَ
قَالُوا ِللَِّذين كَِرهوا ما نزلَ اُهللا سنِطيعكُم ِفى بعِض اْالَمِر واُهللا 

 مهاررِاس لَمعونَ (26)يِربضلَِئكَةُ يالْم مهفَّتوِاذَا ت ففَكَي 
 مهارباَدو مهوهجطَ اَهللا (27)وخآ اَسوا معبات مهِباَن ذَِلك 

 مالَهمطَ اَعبفَاَح هانووا ِرضكَِرهِفى (28)و الَِّذين ِسبح اَم 
 مهانغاُهللا اَض ِرجخي اَنْ لَن ضرم (29)قُلُوِبِهم 

  نُزلَتْ?değil miydi  لَولَاİman edenler منُوا الَِّذين آderler ki ويقُوُل
indirilmeliٌةورس  Bir sûreفَِإذَا  Fakat zamanُْأنِزلَت  indirildiği

savaş  الِْقتَاُلiçinde  ِفيهاzikri  وذُِكرgeçen  محكَمةbir sûreٌ سورةٌ
 hastalık  مرضkalplerinde  الَِّذين ِفي قُلُوِبِهمgörürsün رَأيتَ

olanlarınوننظُري  baktıklarını كِإلَي sanaنَظَر  bakışı gibiغِْشيالْم  
baygınlığı çökmüş olanlarınِهلَيع  üzerineِتوالْم ِمن  ölüm 

 onlara  لَهمOysa evla فََأولَى
20) İman edenler derler ki: “Bir sûre indirilmeli değil 
miydi?” Fakat, içinde savaş zikri geçen bir sûre indirildiği 
zaman, kalplerinde hastalık olanların, üzerine ölüm 
baygınlığı çökmüş olanların bakışı gibi sana baktıklarını 
görürsün. Oysa onlara evla:   

  عزمzaman  فَِإذَاma’ruf  معروفsözdüٌ قَوٌل ve  وİtaat طَاعةٌ
kesinlik gerektirdiğiرالَْأم  Fakat işفَلَو  şayetقُوادص  sadakat 

gösterselerdiاللَّه  Allah’aلَكَان  şüphesiz olurduارخَي  daha 
hayırlıملَه  onlar için 

21) İtaat ve ma’ruf sözdü. Fakat iş, kesinlik gerektirdiği 
zaman, şayet Allah’a sadakat gösterselerdi, şüphesiz onlar 
için daha hayırlı olurdu. 

 yönetimi  ِإن تَولَّيتُمiş başına geçip  عسيتُمDemek öyle mi? فَهْل
ele alırsanızواتُفِْسد َأن  fesat çıkaracakِضِفي الَْأر  yeryüzünde

و ve واتُقَطِّع koparıp parçalayacaksınızكُمامحَأر  akrabalık 
bağlarınızı 

22) Demek, iş başına geçip yönetimi ele alırsanız hemen 
yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarınızı koparıp 
parçalayacaksınız, öyle mi? 
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لَتو ميهِبِسيم مهفْترفَلَع ماكَهنيآُء الَرشن لَوِن وِفى لَح مهِرفَنع
 الَكُمماَع لَمعاُهللا يِل و(30)الْقَو لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو 

 كُمارباَخ لُوبنو اِبِرينالصو كُمِمن اِهِدينج(31)الْم ِانَّ الَِّذين 
ن بعِد ما تبين كَفَروا وصدوا عن سِبيِل اِهللا وشاقُّوا الرسولَ ِم

 مالَهمِبطُ اَعحيسئًا ويوا اَهللا شرضي ى لَناهلُد م(32)لَه 
يآاَيها الَِّذين اَمنوآ اَِطيعوا اَهللا واَِطيعوا الرسولَ والَ تبِطلُوا 

 الَكُممِبيِل اِهللا(33)اَعس نوا عدصوا وكَفَر ِانَّ الَِّذين  ثُم 
 ماُهللا لَه ِفرغي فَلَن كُفَّار مهوا واتوآ (34)معدتوا وِهنفَالَ ت 

 الَكُمماَع كُمِتري لَنو كُمعاُهللا منَ ولَواْالَع متاَنلِْم وِالَى الس
(35)وا وِمنؤِانْ تو ولَهو ا لَِعبينوةُ الديا الْحمِان  ِتكُمؤقُوا يتت

 الَكُمواَم ئَلْكُمسالَ يو كُمورا (36)اُجوهئَلْكُمسِانْ ي 
 كُمانغاَض ِرجخيلُوا وخبت ِفكُمحآلِء (37)فَيؤه متآاَنه 

لْ فَِانخبي نملُ وخبي نم كُمِبيِل اِهللا فَِمنِفقُوا ِفى سننَ ِلتوعدا تم
يبخلُ عن نفِْسِه واُهللا الْغِنى واَنتم الْفُقَرآُء وِانْ تتولَّوا يستبِدلْ 

 ثَالَكُموآ اَمكُونالَ ي ثُم كُمرا غَيم(38)قَو 
 لَهوve   وbir oyun  لَِعبdünya  الدنْياhayatı  الحياةGerçektenُ ِإنَّما

eğlencedirِإنو  Eğerتُْؤِمنُوا  iman edersenizو  ve تَتَّقُوا 
sakınırsanızْؤِتكُمي  verirكُمورُأج  ecirleriniziو  ve َألْكُمسلَا ي 

istemezالَكُموَأم  mallarınızı da 
36) Gerçekten dünya hayatı bir oyun ve bir eğlencedir. Eğer 
iman ederseniz ve sakınırsanız, ecirlerinizi verir ve 
mallarınızı da istemez. 

ِإن Eğerاوهَألْكُمسي  sizden onları isteseِفكُمحفَي  sizi zora koşsa 
  َأضغَانَكُمaçığa çıkarır يخِْرجve   وcimrilik edersiniz تَبخَلُوا

kinlerinizi 
37) Eğer sizden onları istese ve sizi zora koşsa, cimrilik 
edersiniz, bu da kinlerinizi açığa çıkarır. 

اَأنْتُمه İşte sizُؤلَاِءه  böylesinizنوعتُد  çağrılıyorsunuzِلتُنِفقُوا  
infak etmeyeِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  Allah فَِمنْكُم buna rağmen 

bazılarınızخَُلبي نم  cimrilik ediyorو نم Kimخَْلبي  cimrilik 
ederseافَِإنَّم  artık o ancakخَُلبي  cimrilik ederنَفِْسِه نع  kendi 

nefsineاللَّهو  Allah iseالْغَِني  Ğaniyy’dirَأنْتُمو  sizlersinizاءالْفُقَر  
fakir olanِإنو  Eğerالَّوتَتَو  yüz çevirecek olursanızتَبسِدْل ي 

getirirامقَو  bir kavmiرغَي  başka كُم sizdenثُم  Sonraكُونُوالَا ي  
olmazlarثَالَكُمَأم  onlar sizin benzeriniz de 

38) İşte siz böylesiniz; Allah yolunda infak etmeye 
çağrılıyorsunuz; buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor. 
Kim cimrilik ederse, artık o, ancak kendi nefsine cimrilik 
eder. Allah ise Ğaniyy’dir; fakir olan sizlersiniz. Eğer siz 
yüz çevirecek olursanız, sizden başka bir kavmi getirir 
(değiştirir). Sonra onlar sizin benzeriniz de olmazlar. 
(*)Allah yolunda infak hususunda cimrilik etmek, cimrileri kötü akibetle 
uyarmak, Allah'ın gazabının sonucu kendilerini yok edip, başkalannı 
yerlerine getirerek yaptığı tehditle ilgili ayetlerin verdiği mesajlar oldukça 
manidardır. Çünkü bu mesaj, Allah yolunda infak işinin önemini, onun 
kaçınılmaz bir zaruret olduğunu, infak etmeyenlerin akıl ve imanlarının 
zayıf olduğunu vurgulayan direktifler içeriyor. Bu hususu destekleyen 
ayetlerde bazı örnekler daha önce geçmişti.  
 
 
 

 
لَوو Eğerنَشَاء  dilersekمنَاكَهيلََأر  biz gösteririz sana onları 

elbetteمفْتَهرفَلَع  böylelikle tanırsınماهِبِسيم  onları 
simalarındanو  Andolsunمِرفَنَّهلَتَع  sen onları tanırsınِنِفي لَح  
tarzından daِلالْقَو  sözlerinاللَّهو  Şüphesiz Allahلَمعي  bilir

الَكُممَأع amellerinizi 
30) Eğer biz dilersek, sana onları elbette gösteririz, 
böylelikle onları simalarından tanırsın. Andolsun, sen 
onları, sözlerin söyleniş tarzından da tanırsın. Şüphesiz 
Allah, amellerinizi bilir. 

و Andolsunنَّكُملُولَنَب  biz sınayacağızتَّىح  kadarَلنَع م bilinceye
اِهِدينجالْم mücahidlerleِمنْكُم  sizdenاِبِرينالصو  sabredenleriو  

ve لُونَب deneyeceğizكُمارَأخْب  haberlerinizi 
31) Andolsun, biz sizden mücahidlerle sabredenleri 
bilinceye kadar, deneyeceğiz ve haberlerinizi sınayacağız. 

ِإن Şüphesizواكَفَر الَِّذين  inkar edenlerوادصو  alıkoyanlarنع 
zorluk çıkaranlar شَاقُّوا ve  وAllah’ın  اللَِّهyolundan سِبيِل

açıkça belli olduktan  ما تَبين لَهمsonra  ِمن بعِدResûl’e الرسوَل
  شَيًئاAllah’a  اللَّهzarar veremezler  لَن يضرواhidayet الهدى

hiçbir şeyleُِبطحيسو  boşa çıkaracaktırمالَهمَأع  Onların 
amellerini 

32) Şüphesiz inkar edenler, Allah’ın yolundan alıkoyanlar ve 
kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra Resûl’e 
zorluk çıkaranlar, kesin olarak Allah’a hiçbir şeyle zarar 
veremezler. Onların amellerini boşa çıkaracaktır. 
Bu âyet-i kerimenin el-Hâris ibn Süveyd ve Vahvah el-Ansârî haklarında 
nazil olduğunu; bu ikisinin irtidad ettiklerini, Hâris'in daha sonra pişman 
olarak dönüp Hz. Peygamber (a.s)'e geldiğini, diğerinin ise küfründe 
musir olarak öldüğünü söylemiştir.523 

Allah’a  اللَّهitaat edin  َأِطيعواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
و ve واَأِطيع itaat edinوَلسالر  Resûl’eو  ve ِطلُوالَا تُب boşa 

çıkarmayınالَكُممَأع  amellerinizi 
33) Ey iman edenler, Allah’a itaat edin, Resûl’e itaat edin ve 
amellerinizi boşa çıkarmayın. 
İbn Ebî Hâtim'in ve İmam Muhammed ibn Nasr el-Mervezî'nin Kitâbu's-
Salât'da Ebu'l-Aliye'den rivayetinde o şöyle demiştir: Resûlullah (a.s)'ın 
ashabı, şirkle birlikte güzel amellerin fayda vermediği gibi lâ ilahe illallah'la 
(yani imanla) birlikte günahlar bir zarar vermez sanırlardı. İşte bunun 
üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.524 

ِإن Şüphesizالَِّذين  edenlerواكَفَر  inkarوادصو  alıkoyanlarع ن
onlara  وهمölenler  ماتُواsonra  ثُمAllah’ın  اللَِّهyolundan سِبيِل
كُفَّار kafir olarakفَلَن  kesinlikle etmeyecektirغِْفري  mağfiretاللَّه  

Allahملَه  onlara 
34) Şüphesiz inkar edenler, Allah’ın yolundan alıkoyanlar, 
sonra kafir olarak ölenler; işte Allah onlara kesinlikle 
mağfiret etmeyecektir. 

 çağırmak  وتَدعواÖyleyse gevşekliğe düşmeyin فَلَا تَِهنُوا
suretiyleلِْمِإلَى الس  barışaَأنْتُمو  sizنلَوالَْأع  üstün ikenاللَّهو  

Şüphesiz Allahكُمعم  sizinle beraberdirلَنو كُمِتري  asla 
eksiltmezالَكُممَأع  amellerinizi 

35) Öyleyse siz, üstün iken, barışa çağırmak suretiyle 
gevşekliğe düşmeyin. Şüphesiz Allah sizinle beraberdir; 
amellerinizi asla eksiltmez.  
(*)Geçen âyetler, hak apaçık belli olduktan sonra inkâr ve azgınlıkta ısrar 
edenlerin Allah'a hiçbir şekilde zarar veremiyecekleri ve bununla beraber 
amellerinin boşa çıkarılacağı konu ediliyor. Mü'minler ise mutlak itaate 
çağrılıyor. Dünya hayatının önemsizliği üzerinde durularak, en yüce 
amaca yönelmenin lüzumu belirtiliyor. Sonra da Allah için cömert 
davranmanın yararına değinilerek en doğru ve en sağlam yol gösteriliyor.. 
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وه O’durَلالَِّذي َأنْز  indirenَِكينَةالس  güven duygusuِب ِفي قُلُو 
kalplerineْؤِمِنينالْم  Mü’minlerinوااددزِلي  artırsınlar diye انًاِإيم 

imanlarınaعم  katıp اِنِهمِإيم iman ِللَِّهو  Allah’ındırنُودج  
ordularıاِتاومالس  Göklerinو  ve ِضالَْأر yerinكَانو  olandırاللَّه  

Şüphesiz Allahاِليمع  Alîmاِكيمح  Hakîm 
4) Mü’minlerin kalplerine, imanlarına iman katıp artırsınlar 
diye, güven duygusu indiren O’dur. Göklerin ve yerin 
orduları Allah’ındır. Şüphesiz Allah Alîm, Hakîm olandır. 
(*)Kur'ân-ı Kerim'de geçen her bir "sekinet" sükun ve huzur demektir. 

 الْمْؤِمنَاِت ve  وMü’min erkekleri  الْمْؤِمِنينgirdirmesi ِليدِخَل
mü’min kadınlarıنَّاٍتج  cennetlereِريتَج  akanاِتهتَح ِمن  

altındanارالَْأنْه  nehirlerخَاِلِدين  daimi olmak üzereاِفيه  içinde 
و ve كَفِّري örtmesi منْهع onlarınَئاِتِهميس  kötülüklerini كَانو 

ذَِلكİşte buِعنْد katındaاللَِّه Allahازفَو kurtuluşturاِظيمع büyük 
5) Mü’min erkekleri ve mü’min kadınları, içinde daimi 
olmak üzere, altından nehirler akan cennetlere girdirmesi 
ve onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu, Allah 
katında büyük kurtuluştur.  

ذِّبعيو Bir de azaplandırması içinنَاِفِقينالْم  münafık erkeklerle 
 müşrik erkeklerle الْمشِْرِكينve   وmünafık kadınları والْمنَاِفقَاِت
 Allah  ِباللَِّهzanda bulunan  الظَّانِّينmüşrik kadınları والْمشِْركَاِت
hakkındaظَن  zan ileِءوالس  kötü birِهملَيع  tepelerineُةاِئرد  

çemberi insinِءوالس  O kötülükغَِضبو  gazaplanmışاللَّه  
Allahِهملَيع  onlara karşıمنَهلَعو  onları lanetlemişو  ve ملَه دَأع 

onlara hazırlamıştırنَّمهج  cehennemiْتاءسو  kötüdürاِصيرم  
Varacakları yer 

6) Bir de; Allah hakkında kötü bir zan ile zanda bulunan 
münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle 
müşrik kadınları azaplandırması için. O kötülük çemberi, 
tepelerine insin. Allah, onlara karşı gazaplanmış, onları 
lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Varacakları 
yer ne kötüdür. 

 الَْأرِض ve  وGöklerin  السماواِتorduları  جنُودAllah’ındır وِللَِّه
yerinكَانو  olandırاللَّه  Şüphesiz Allahاِزيزع  Azîzاِكيمح  

Hakîm 
7) Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Şüphesiz Allah 
Azîz, Hakîm olandır. 
(*)Göklerle yerin orduları" buyruğundaki "göklerin ordularından kasıt 
meleklerdir, "yerin orduları" ise müminlerdir.  

  ومبشِّراbir şahit  شَاِهداseni gönderdik  َأرسلْنَاكŞüphesiz biz ِإنَّا
bir müjdeleyiciو  ve انَِذير bir uyarıcı 

8) Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı 
olarak gönderdik. 
(*)Ümmetine tebliğ ettiğine dair bir şahid. Onların itaat ya da amel 
türünden işledikleri amelleriyte üzerlerine bir şahid, diye de açıklanmıştır. 
Seninle kendilerine göndermiş olduklarımızı onlara bir açıklayıcı olarak 
gönderdik, diye de açıklanmıştır. 

 Resulü’ne رسوِلِه ve  وAllah’a  ِباللَِّهKi iman etmeniz ِلتُْؤِمنُوا
وهرزتُعو O’nu en saygıyla yüceltmenizوهقِّرتُوو  O’nu 

savunup-desteklemenizو  ve وهحبتُس O’nu tesbih etmeniz 
içinًةكْرب  sabahَأِصيلًاو  akşam 

9) Ki Allah’a ve Resulü’ne iman etmeniz, O’nu savunup-
desteklemeniz, O’nu saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam 
O’nu tesbih etmeniz için. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )48(سورة الفتح 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

ن ذَنِبك  ِليغِفر لَك اُهللا ما تقَدم ِم(1)ِانا فَتحنا لَك فَتحا مِبينا 
 (2)وما تاَخر ويِتم ِنعمته علَيك ويهِديك ِصراطًا مستِقيما 

 هو الَِّذى اَنزلَ السِكينةَ ِفى (3)وينصرك اُهللا نصرا عِزيزا 
د قُلُوِب الْمؤِمِنني ِليزدادوآ ِاميانا مع ِامياِنِهم وِللَِّه جنو

 ِليدِخلَ (4)السمواِت واْالَرِض وكَانَ اُهللا عِليما حِكيما 
 اِلِدينخ ارها اْالَنِتهحت ِرى ِمنجاٍت تناِت جِمنؤالْمو ِمِننيؤالْم
ِفيها ويكَفِّر عنهم سيئَاِتِهم وكَانَ ذَِلك ِعند اِهللا فَوزا عِظيما 

(5)ِركَاِت  وشالْمو ِرِكنيشالْماِفقَاِت ونالْمو اِفِقنينالْم ذِّبعي
الظَّانني ِباِهللا ظَن السوِء علَيِهم دآِئرةُ السوِء وغَِضب اُهللا 

 وِللَِّه (6)علَيِهم ولَعنهم واَعد لَهم جهنم وسآَء ت مِصريا 
 ِانآ (7)لسمواِت واْالَرِض وكَانَ اُهللا عِزيزا حِكيما جنود ا

 ِلتؤِمنوا ِباِهللا ورسوِلِه (8)اَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا 
  (9)وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً واَِصيالً 
48 FETİH SURESİ  

Kur'an-ı Kerîm'in 48. suresi. Medine'de, Hudeybiye 
antlaşmasından sonra Hicret'in altıncı yılında nâzil 
olmuştur. 29 ayet, 560 kelime, 2403 harftir. Adı surede 
geçen Feth kelimesine dayanır: "Biz sana apaçık bir 
fetih müjdeledik" (Ayet I) Fetih: Bir yeri almak, 
zaptetmek, ele geçirmek demektir. Surenin konusu, 
kendisinden önce yer alan Muhammed sûresindeki gibi 
savaş ve fethin müjdelenmesidir.525 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

apaçık  مِبينًاbir fetih  فَتْحاsana  لَكbiz verdik  فَتَحنَاŞüphesiz ِإنَّا
1) Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik. 

غِْفرِلي Öyle ki bağışlasınلَك  seninاللَّه  Allahما تَقَدم  gelecekِمن 
ذَنِْبك günahınıو  ve ا تََأخَّرم geçmişِتميو  tamamlasınتَهمِنع  

nimetiniكلَيع  üzerindekiو  ve كِديهي iletsinاطًاِصر  bir yola
 dosdoğru مستَِقيما

2) Öyle ki, Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını 
bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni 
dosdoğru bir yola iletsin. 

و Ve رنْصي yardım etsinك  sanaا للَّه Allahارنَص  bir zaferle
 üstün عِزيزا

3) Ve Allah, sana üstün, bir zaferle yardım etsin.  
Zeyd ibn Eslem'den, onun da babasından rivayette şöyle anlatmış: 
Rasûlullah (a.s) seferlerinden birinde (Hudeybiye dönüşü olmalı) yol 
alırken Hz. Ömer de yanında gidiyormuş. Ömer, Efendimiz'e bir şey 
sormuş, Hz. Peygamber (a.s) cevap vermemiş. Biraz sonra tekrar 
sorduğunda da cevap vermemiş. Ömer üçüncü kere sorduğunda Hz. 
Peygamber (a.s) yine cevap vermeyince Ömer'in aklı başına gelmiş ve: 
"Rasûlullah'a cevap vermediği halde üç kere sorarak ısrar ettim; korkarım 
şimdi benim hakkımda bir âyet iner." diye düşünüp devesini hızlandırıp 
Efendimiz (a.s)'in yanından ayrılmış, insanların önüne geçmiş. O şöyle 
anlatır: Çok geçmeden birisinin beni çağırdığım duyunca benim hakkımda 
Kur'ân'dan bir âyet indiğini zannettim ve Resûlullah (a.s)'ın yanına geldim 
ve O'na selâm verdim. "Bu gece bana öyle bir sûre nazil oldu ki o bana, 
üzerine güneş doğan herşeyden daha sevgilidir." buyurup "Hiç kuşkusuz 
Biz Azîmüşşan sana apaçık bir fetih bahşeyledik."i okudular.526
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 نفَم ِديِهماَي قاِهللا فَو دونَ اَهللا ياِيعبا يمِان كوناِيعبي ِانَّ الَِّذين
نكَثَ فَِانما ينكُثُ علَى نفِْسِه ومن اَوفَى ِبما عاهد علَيه اَهللا 

 لَك الْمخلَّفُونَ ِمن  سيقُولُ(10)فَسيؤِتيِه اَجرا عِظيما 
 ِتِهمقُولُونَ ِباَلِْسنا يلَن ِفرغتا فَاسلُوناَها والُنوآ اَمنلَتغاِب شراْالَع
 ادئًا ِانْ اَرياِهللا ش ِمن لَكُم ِلكمي نقُلْ فَم ِفى قُلُوِبِهم سا لَيم

ا بفْعن ِبكُم اداَر ا اَورض ا ِبكُمِبريلُونَ خمعا تلْ كَانَ اُهللا ِبم
(11) ِليِهمونَ ِالَى اَهِمنؤالْمولُ وسالر قَِلبني اَنْ لَن متنلْ ظَنب 

اَبدا وزين ذَِلك ِفى قُلُوِبكُم وظَننتم ظَن السوِء وكُنتم قَوما 
ِهللا ورسوِلِه فَِانآ اَعتدنا ِللْكَاِفِرين  ومن لَم يؤِمن ِبا(12)بورا 

 وِللَِّه ملْك السمواِت واْالَرِض يغِفر ِلمن يشآُء (13)سِعريا 
 سيقُولُ (14)ويعذِّب من يشآُء وكَانَ اُهللا غَفُورا رِحيما 

اِنمغِالَى م مطَلَقْتلَّفُونَ ِاذَا انخالْم كُمِبعتا نونا ذَرذُوهأْخِلت 
 قَالَ اُهللا ِمن ا كَذَِلكُمونِبعتت اِهللا قُلْ لَن لُوا كَالَمدبونَ اَنْ يِريدي
قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ كَانوا الَ يفْقَهونَ ِاالَّ قَِليالً 

(15) 
 الَْأرِض ve  وGöklerin  السماواِتmülkü  ملْكAllah’ındır وِللَِّه

yerinغِْفري  mağfiret ederشَاءي نِلم  dilediğineذِّبعيو  
azaplandırırشَاءي نم  dilediğiniكَانو  olandırاللَّه  Şüphesiz 

Allahاغَفُور  Ğafûrاِحيمر  Rahîm 
14) Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır; dilediğine mağfiret 
eder, dilediğini azaplandırır. Şüphesiz Allah Ğafûr,  Rahîm 
olandır.  

 zaman  ِإذَاGeride bırakılanlar  الْمخَلَّفُونdiyeceklerdir ki سيقُوُل
انطَلَقْتُم siz gittiğinizغَاِنمِإلَى م  ganimetleriاِلتَْأخُذُوه  almayaونَاذَر  

Bizi bırakın daكُمنَتَِّبع  sizi izleyelimونِريدي  istiyorlarلُوادبي َأن  
Onlar değiştirmekكَلَام  kelamınıاللَِّه  Allah’ınقُْل  De ki لَن 

 Siz, kesin olarak  كَذَِلكُمbizim izimizden gelemezsiniz تَتَِّبعونَا
  فَسيقُولُونönceden böyle ن قَبُل ِمAllah  اللَّهbuyurmuştur قَاَل

diyeceklerْلب  Hayırونَنَادستَح  bizi kıskanıyorsunuzْلب  Hayır 
 pek az ِإلَّا قَِليلًا onlar anlayan لَا يفْقَهونkimselerdir  كَانُوا

15) Geride bırakılanlar, siz ganimetleri almaya gittiğiniz 
zaman diyeceklerdir ki: “Bizi bırakın da sizi izleyelim.” 
Onlar, Allah’ın kelamını değiştirmek istiyorlar. De ki: “Siz, 
kesin olarak bizim izimizden gelemezsiniz. Allah, daha 
önceden böyle buyurmuştur.” Bunun üzerine: “Hayır, bizi 
kıskanıyorsunuz.” diyecekler. Hayır, onlar pek az anlayan 
kimselerdir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Hz. Muhammed (a.s.)'ın üç önemli vasfı üzerinde 
durulurken, mü'minlere düşen görev beş madde halinde özetlendi. Sonra 
da bedevilerden döneklik yapanların tutumu kınandı ve tavırları tasvir 
edilerek açıklayıcı bilgiler veriliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِإن Şüphesizونَكاِيعبي الَِّذين  sana biat edenlerاِإنَّم  ancakوناِيعبي  
biat etmişlerdirاللَّه  Allah’aدي  eliاللَِّه  Allah’ınَقفَو  

üzerindedirِديِهمَأي  onların ellerininنفَم  Şu halde, kimَكَثَ ن 
ahdini bozarsaافَِإنَّم  artık oُنْكُثي  ahdini bozmuş olurلَىع  

aleyhineنَفِْسِه  kendi نمو Kim deفَىَأو  vefa gösterirseداها عِبم  
ahdineهلَيع  verdiğiاللَّه  Allah’aْؤِتيِهيفَس  artık O da verecektir
 ona büyük عِظيما bir ecir َأجرا

10) Şüphesiz sana biat edenler, ancak Allah’a biat 
etmişlerdir. Allah’ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Şu 
halde, kim ahdini bozarsa, artık o, ancak kendi aleyhine 
ahdini bozmuş olur. Kim de Allah’a verdiği ahdine vefa 
gösterirse, artık O da, ona büyük bir ecir verecektir. 
(*)"Allah'ın eli onların eli üzerindedir." Bir görüşe göre O'nun sevab 
vermek hususundaki Eli (lütuf ve nimeti) onların verdikleri söze bağlı 
kalmak hususundaki ellerinin (gayretlerinin) üstündedir, O'nun 
kendilerine hidayette bulunmak suretiyle verdiği lütuf itaatte bulunmak 
suretiyle ortaya koyduklarından çok üstündür. 

 ِمنgeride bırakılanlar  الْمخَلَّفُونsana  لَكdiyecekler ki سيقُوُل
Bizi mallarımız  َأموالُنَاmeşgul etti  شَغَلَتْنَاBedevilerden الَْأعراِب

و ve لُونَاَأه ailelerimizلَنَا تَغِْفرفَاس  Bundan dolayı bizim için 
mağfiret dileقُولُوني  söylüyorlarِبَألِْسنَِتِهم  Onlar dilleriyleام  

şeyiسلَي  olmayanِفي قُلُوِبِهم  kalplerindeقُْل  De kiنفَم  kim
ِلكمي güç yetirebilir?لَكُم  Şimdi size اللَِّه ِمن Allahًئاشَي  herhangi 

bir şeyleادَأر ِإن  isteyecekِبكُم  sizeارض  bir zarar َأو ya daادَأر 
ِبكُم dileyecek olsaانَفْع  bir yararْلب  Hayırاللَّه كَان  Allahاِبم  

hakkıylaلُونمتَع  yaptıklarınızdanاخَِبير  haberdardır 
11) Bedevilerden geride bırakılanlar, sana diyecekler ki: 
“Bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Bundan dolayı 
bizim için mağfiret dile.” Onlar kalplerinde olmayan şeyi 
dilleriyle söylüyorlar. De ki: “Şimdi Allah size bir zarar 
isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa, sizin için Allah’a 
karşı kim herhangi bir şeyle güç yetirebilir? Hayır, Allah 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”  
Bu âyet-i kerime ile Gıfâr, Müzeyne, Cüheyne, Eşlem, Eşca' bedevîleri 
kastedilmektedir. Bunlar, Medine-i Münevvere çevresinde bulunan 
bedevilerdir. Hz. Peygamber (a.s), Hudeybiye senesi umre için ihrama 
girip kurbanlık hayvanları da yanlarına alıp yola çıktıklarında onların da 
kendileriyle birlikte gelmelerini emretmiş; onlar ise Kureyş'ten 
korkularından işi ağırdan alarak ve işlerinin çokluğundan dem vurarak 
çıkmak istemeyip geride bırakılmışlar, hattâ "Muhammed'le kendi evinde 
savaşmış ve onun ashabını öldürmüş olan bir kavme karşı mı gidip 
savaşacağız? Muhammed ve ashabı bu seferlerinden asla 
dönemiyecekler." gibi lâflar etmişler ve işte bunun üzerine bu âyet-i 
kerime onlar hakkında nazil olmuştur.527 

dönmeyeceklerini  َأن لَن ينْقَِلبsiz zannettiniz  ظَنَنْتُمHayır بْل
  ِإلَى َأهِليِهمmü’minlerin الْمْؤِمنُونve   وResul’ün الرسوُل

ailelerineادَأب  ebedi olarakنيزو  çekici kılındıذَِلك  buِفي 
قُلُوِبكُم kalplerinizdeو  ve ظَنَنْتُم zanda bulundunuz daظَن  bir 

zan ileِءوالس  kötüكُنْتُمو  oldunuzامقَو  bir toplumاورب  yıkıma 
uğramış 

12) Hayır, siz Resul’ün ve mü’minlerin, ailelerine ebedi 
olarak dönmeyeceklerini zannettiniz; bu, kalplerinizde 
çekici kılındı ve kötü bir zan ile zanda bulundunuz da 
yıkıma uğramış bir toplum oldunuz. 

نمو Kimْؤِمني لَم  iman etmezseِباللَِّه  Allah’aو  ve وِلِهسر 
Resul’üneفَِإنَّا  gerçektenنَاتَدَأع  biz hazırlamışızdırِللْكَاِفِرين  

kafirler içinاِعيرس  çılgınca bir ateş 
13) Kim Allah’a ve Resul’üne iman etmezse, gerçekten biz, 
kafirler için çılgınca bir ateş hazırlamışızdır. 
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لَقَد Andolsunِضير  razı olmuşturاللَّه  Allahْؤِمِنينالْم نع  
mü’minlerdenِْإذ  ederlerkenونَكاِيعبي  sana biatَتتَح  altında 

 kalplerinde olanı  ما ِفي قُلُوِبِهمbilmiş  فَعِلمo ağacın الشَّجرِة
 ve  وüzerlerine  علَيِهمgüven duygusu  السِكينَةindirmişَ زَلفََأنْ

مهَأثَاب onları mükafatlandırmıştırافَتْح  bir fetih ileاقَِريب  yakın 
18) Andolsun, Allah, sana o ağacın altında biat ederlerken 
mü’minlerden razı olmuştur, kalplerinde olanı bilmiş ve 
böylece üzerlerine güven duygusu indirmiş ve onları yakın 
bir fetih ile mükafatlandırmıştır. 
Ahmed, Müslim, Tirmizi ve Ebu Davud Cabir'den şöyle rivayet 
etmektedir: Resulullah (a.s.) "Ağacın altında biat edenlerden hiçbiri 
cehenneme gitmez." buyurmuştur.453 

و Ve غَاِنمم ganimetlerle deًةكَِثير  bir çokاْأخُذُونَهي  alacakları 
كَانو olandırاللَّه  Şüphesiz Allahاِزيزع  Azîzاِكيمح  Hakîm 

19) Ve alacakları birçok ganimetlerle de. Şüphesiz Allah 
Azîz, Hakîm olandır. 

كُمدعو size vaad ettiَّالل ه Allahغَاِنمم  ganimetleriًةكَِثير  daha 
birçokاتَْأخُذُونَه  alacağınızَلجفَع  verdiلَكُم  sizeِذِهه  bunuو  ve 

 وِلتَكُونsizden   عنْكُمinsanların  النَّاِسellerini  َأيِديçekti ki كَفَّ
 iletsin يهِديكُمve   وmü’minler için  ِللْمْؤِمِنينayet olsun آيةً

 dosdoğru  مستَِقيماbir yola ِصراطًا
20) Allah, alacağınız daha birçok ganimetleri size vaad etti, 
bunu size hemencecik verdi ve insanların ellerini sizden 
çekti ki, mü’minler için ayet olsun ve sizi dosdoğru bir yola 
iletsin. 

  علَيهاgüç yetiremediğiniz  لَم تَقِْدرواdiğerlerini de وُأخْرى
Henüzقَد  Gerçektenَاطَأح  kuşatmıştırاللَّه  Allahاِبه  onları 
كَانو yetirendirاللَّه  Şüphesiz Allahِّلَى كُلع  herٍءشَي  şeyeاقَِدير  
güç 

21) Henüz güç yetiremediğiniz diğerlerini de. Gerçekten 
Allah onları kuşatmıştır. Şüphesiz Allah, her şeye güç 
yetirendir. 

لَوو olsalardıقَاتَلَكُم  sizinle savaşmışواكَفَر الَِّذين  İnkar edenler 
  لَا يِجدونsonra  ثُمarkalarını  الَْأدبارdönüp kaçarlardı لَولَّوا

bulamazlardıاِليو  ne bir veliالَا نَِصيرو  ne bir yardımcı 
22) İnkar edenler, sizinle savaşmış olsalardı, arkalarını 
dönüp kaçarlardı; sonra ne bir veli ne bir yardımcı 
bulamazlardı. 

  ِمن قَبُلsüregelen  الَِّتي قَد خَلَتAllah’ınْ  اللَِّهsünnetidir سنَّةَ
öteden beriتَِجد لَنو  Sen bulamazsınنَِّةِلس  sünnetindeاللَِّه  

Allah’ınِديلًاتَب  bir değişiklik 
23) Allah’ın öteden beri süregelen bir sünnetidir. Sen 
Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın. 
(*)Yukarıdaki âyetler,  Hudeybiye'de ağaç altında  Resûlüllah'a  (a.s) 
bey'at eden mü'minler konu edildi ve bunun yakın bir fethe anahtar teşkil 
ettiğine dikkatler çekildikten sonra ileride daha birçok fetihlerin müyesser 
olacağı müjdeleniyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اُوِلى بأٍْس شِديٍد قُلْ ِللْمخلَِّفني ِمن اْالَعراِب ستدعونَ ِالَى قَوٍم 
تقَاِتلُونهم اَو يسِلمونَ فَِانْ تِطيعوا يؤِتكُم اُهللا اَجرا حسنا وِانْ 

 لَيس (16)تتولَّوا كَما تولَّيتم ِمن قَبلُ يعذِّبكُم عذَابا اَِليما 
جرِج حرلَى اْالَعالَ عو جرى حملَى اْالَعِريِض علَى الْمالَ عو 

حرج ومن يِطِع اَهللا ورسولَه يدِخلْه جناٍت تجِرى ِمن تحِتها 
 لَقَد رِضى اُهللا عِن (17)اْالَنهار ومن يتولَّ يعذِّبه عذَابا اَِليما 

م ما ِفى قُلُوِبِهم الْمؤِمِنني ِاذْ يباِيعونك تحت الشجرِة فَعِل
 ومغاِنم كَِثريةً (18)فَاَنزلَ السِكينةَ علَيِهم واَثَابهم فَتحا قَِريبا 

 وعدكُم اُهللا مغاِنم (19)يأْخذُونها وكَانَ اُهللا عِزيزا حِكيما 
اَي كَفِذِه وه لَ لَكُمجا فَعهذُونأْخةً تكَِثري كُمناِس عالن ِدى

 (20)وِلتكُونَ اَيةً ِللْمؤِمِنني ويهِديكُم ِصراطًا مستِقيما 
واُخرى لَم تقِْدروا علَيها قَد اَحاطَ اُهللا ِبها وكَانَ اُهللا علَى كُلِّ 

 اْالَدبار ثُم  ولَو قَاتلَكُم الَِّذين كَفَروا لَولَّوا(21)شىٍء قَِديرا 
 سنةَ اِهللا الَِّتى قَد خلَت ِمن (22)الَ يِجدونَ وِليا والَ نِصريا 

 (23)قَبلُ ولَن تِجد ِلسنِة اِهللا تبِديالً 
Bedevilerden  ِمن الَْأعراِبgeride bırakılanlara  ِللْمخَلَِّفينde ki قُْل

نوعتُدس Siz çağrılacaksınızٍمِإلَى قَو  bir kavmeِليُأو  yakında
 ya  َأوonlarla savaşırsınız  تُقَاِتلُونَهمzorlu  شَِديٍدsavaşçı olan بْأٍس
daونِلمسي  müslüman olurlarفَِإن  Eğerواتُِطيع  itaat ederseniz

ْؤِتكُمي size verirاللَّه  Allahارَأج  bir ecirنًا حس güzelِإنو  eğer
  ِمن قَبُلsırt çevirdiğiniz  تَولَّيتُمgibi  كَماsırt çevirirseniz تَتَولَّوا

bundan önceكُمذِّبعي  siz azaplandırır iاذَابع  bir azap ileاَأِليم  
acı 

16) Bedeviler (sefer)den geride bırakılanlara de ki: “Siz 
yakında zorlu savaşçı olan bir kavme (karşı) 
çağrılacaksınız; onlarla savaşırsınız ya da müslüman 
olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir ecir verir; 
eğer bundan önce sırt çevirdiğiniz gibi sırt çevirirseniz, sizi 
acı bir azap ile azaplandırır.” 

سلَي yokturلَىع  olanaىمالَْأع  Kör جرح güçlükلَاو  yokturلَىع  
olanaِجرالَْأع  topal جرح güçlükلَاو  yokturلَىع  olana da
  اللَّهitaat ederse  يِطعKim  ومنgüçlük  حرجhasta الْمِريِض
Allah’aو  ve ولَهسر Resulü’neِخلْهدي  onu girdirirنَّاٍتج  

cennetlereِريتَج  akanاِتهتَح ِمن  altlarındanارالَْأنْه  nehirler
نمو Kim deَّلتَوي  sırt çevirirseهذِّبعي  onu azaplandırırاذَابع  

bir azap ileاَأِليم  acı 
17) Kör olana güçlük yoktur, topal olana güçlük yoktur, 
hasta olana da güçlük yoktur. Kim Allah’a ve Resulü’ne 
itaat ederse, onu altlarından nehirler akan cennetlere 
girdirir. Kim de sırt çevirirse, onu acı bir azap ile 
azaplandırır. 
(*)Yani körlükleri, kötürümlükleri ve zayıflıkları sebebiyle cihattan geri 
kalmalarından ötürü onlar için günah sözkonusu değildir  
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ع مهِدياَي الَِّذى كَف وهو كَّةَ ِمنطِْن مِبب مهنع كُمِدياَيو كُمن
 (24)بعِد اَنْ اَظْفَركُم علَيِهم وكَانَ اُهللا ِبما تعملُونَ بِصريا 

 ىدالْهاِم ورِجِد الْحسِن الْمع وكُمدصوا وكَفَر الَِّذين مه
 ِرجالٌ مؤِمنونَ وِنسآٌء مؤِمنات لَم معكُوفًا اَنْ يبلُغَ مِحلَّه ولَوالَ

تعلَموهم اَنْ تطَؤهم فَتِصيبكُم ِمنهم معرةٌ ِبغيِر ِعلٍْم ِليدِخلَ اُهللا 
ِفى رحمِتِه من يشآُء لَو تزيلُوا لَعذَّبنا الَِّذين كَفَروا ِمنهم عذَابا 

ذْ جعلَ الَِّذين كَفَروا ِفى قُلُوِبِهم الْحِميةَ حِميةَ  ِا(25)اَِليما 
 ِمِننيؤلَى الْمعوِلِه وسلَى رع هتِكينلَ اُهللا سزِة فَاَناِهِليالْج
واَلْزمهم كَِلمةَ التقْوى وكَانوآ اَحق ِبها واَهلَها وكَانَ اُهللا ِبكُلِّ 

 لَقَد صدق اُهللا رسولَه الرؤيا ِبالْحق لَتدخلُن (26)يما شىٍء عِل
 ِرينقَصمو كُمسؤر لِِّقنيحم آَء اُهللا اَِمِننيِانْ ش امرالْح ِجدسالْم
الَ تخافُونَ فَعِلم ما لَم تعلَموا فَجعلَ ِمن دوِن ذَِلك فَتحا قَِريبا 

(27) هظِْهرِلي قِديِن الْحى ودِبالْه ولَهسلَ رسالَِّذى اَر وه 
 (28)علَى الديِن كُلِِّه وكَفَى ِباِهللا شِهيدا 

لَقَد Andolsunَقدص  doğruladıاللَّه  Allahولَهسر  Resulünün 
 mutlaka ن لَتَدخُلhak olduğunuُ  ِبالْحقgördüğü rüyanınِّ الرْؤيا

siz gireceksinizِجدسالْم  Mescid-iامرالْح  Haram’aِإن  Eğerشَاء  
dilerseاللَّه  Allahآِمِنين  güven içindeلِِّقينحم  tıraş etmişكُموسءر  

saçlarınızıِرينقَصمو  kısaltmış olarakلَا تَخَافُون  korkusuzca 
ِلمفَع bildi اوا ملَمتَع لَم sizin bilmediğiniziَلعفَج  böylece kıldı ِمن 
 size yakın  قَِريباbir fetih  فَتْحاbundan  ذَِلكönce دوِن

27) Andolsun Allah, Resulünün gördüğü rüyanın hak 
olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse, mutlaka siz 
Mescid-i Haram’a güven içinde, saçlarınızı tıraş etmiş, 
kısaltmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat sizin 
bilmediğinizi bildi, böylece bundan önce size yakın bir 
fetih kıldı. 
Resûlullah (a.s) rüyasında bu şekilde Mekke'ye gireceğini görmüştü. 
Hudeybiye'de Kureyşlilerle barış yapınca münafıklar şüpheye düştüler. 
Nihayet Resûlullah (a.s) Mekke'ye gireceğini söyledi. Yüce Allah da: 
"Andolsun Allah Resûlüne gösterdiği rüyayı hak ile tasdik etmiştir" 
buyruğunu indirerek onlara bir başka senede Mekke'ye gireceklerini ve 
Resûlullah (a.s)'ın rüyasının gerçek olduğunu bildirdi .454   

وه Oالَِّذي  Kiَلسَأر  gönderdiولَهسر  Resulü’nüىدِبالْه  
hidayetleو  ve ِديِن din ileِّقالْح  hakهظِْهرِلي  üstün kılmak için 

 Allah  ِباللَِّهyeter  وكَفَىdiğer bütün  كُلِِّهdinlere  الديِنkarşı علَى
 Şahit olarak شَِهيدا

28) Ki O, Resulü’nü hidayetle ve hak din ile, diğer bütün 
dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahit olarak Allah 
yeter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وهو O’dur َّالَِّذي كَف çekenمهِديَأي  ellerinizi نْكُمع sizden و  ve 
كُمِديَأي sizin ellerinizi deمنْهع  ondanطِْنِبب  göbeğindeَكَّةم  

Mekke’ninِدعب ِمن  sonraكُمَأظْفَر َأن  size zafer verdiktenِهملَيع  
Onlara karşıاللَّه كَانو  Şüphesiz Allahلُونما تَعِبم  
yaptıklarınızıاِصيرب  hakkıyla görendir 

24) Onlara karşı size zafer verdikten sonra, Mekke’nin 
göbeğinde ellerinizi sizden ve sizin ellerinizi de ondan 
çeken O’dur. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla 
görendir.  
Enes'den rivayete göre Ci'râne'de sabah namazı sırasında (onlar sabah 
namazını kılarlarken) Mekke halkından seksen kişi Hz. Peygamber ve 
ashabını öldürmek üzere üzerlerine inmiş ve saldırmışlar, ancak 
isteklerine ulaşamadan Hz. Peygamber onları esir almış, daha sonra da 
azat buyurmuş. İşte bunun üzerine bu âyet-i kerime indi.528 

مه Onlarواكَفَر الَِّذين  inkar ettilerوكُمدصو  sizi alıkoydularنع 
  معكُوفًاhediyeleri ديالْهve   وHaram’dan  الْحراِمMescid الْمسِجِد

durdurulmakta olanَلُغبي َأن  varmaktanِحلَّهم  yerlerineلَالَوو  
olsaydıاٌلِرج  erkeklerْؤِمنُونم  mü’min و ve اءِنس kadınları
 هم َأن تَطَُئوهمbilmediğiniz   لَم تَعلَموmü’min مْؤِمنَاتٌ

darmadağın edip deكُمفَتُِصيب  dokunmayacakٌةرعم مِمنْه  
dayanılmaz bir sıkıntıِرِبغَي  dolayısıylaِعلٍْم  bilgisizlik ِخَلدِلي Ta 

ki soksunاللَّه  Allahِتِهمحِفي ر  rahmetineشَاءي نم  dilediği 
kimseyiلَو  Eğer olsalardıلُوايتَز  seçilip ayrılmışنَا لَعذَّب 

muhakkak içlerinden azaplandırırdıkواكَفَر الَِّذين  inkar 
edenleriاذَابع مِمنْه  azap ileاَأِليم  acı 

25) Onlar inkar ettiler, sizi Mescid-i Haram’dan ve 
durdurulmakta olan hediyeleri yerlerine varmaktan 
alıkoydular. Eğer kendilerini bilmediğiniz mü’min erkekler 
ve mü’min kadınları, bilgisizlik dolayısıyla darmadağın 
edip de bu yüzden size dayanılmaz bir sıkıntı 
dokunmayacak olsaydı. Ta ki Allah dilediği kimseyi 
rahmetine soksun. Eğer seçilip ayrılmış olsalardı, 
muhakkak içlerinden inkar edenleri acı bir azap ile 
azaplandırırdık. 

 ِفيinkar edenler  الَِّذين كَفَرواkoymuşlardı da  جعَلHani o ِإذْ
قُلُوِبِهم kendi kalplerindeَةِميالْح  taassubَةِميح  kibriniِةاِهِليالْج  

cahiliyyeَلفََأنْز  indirdiاللَّه  Allah daِكينَتَهس  hemen güven 
duygusunuوِلِهسلَى رع  Resulü’nünو  ve لَىع üzerineْؤِمِنينالْم  

mü’minlerinو  ve مهمَألْز onları ayakta tuttuَةكَِلم  sözüىالتَّقْو  
takvaكَانُواو  Zaten idilerَّقَأح  layıkاِبه  onlar daو  ve الَهَأه ehil

اللَّه كَانو Şüphesiz Allahِِّبكُل  herٍءشَي  şeyiاِليمع  hakkıyla 
bilendir 

26) Hani o inkar edenler, kendi kalplerinde cahiliyye 
taassub ve kibrini koymuşlardı da Allah da hemen güven 
duygusunu Resulü’nün ve mü’minlerin üzerine indirdi ve 
onları takva sözü ayakta tuttu. Zaten onlar da buna layık ve 
ehil idiler. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cüz 26 – Sure 48                                              Fetih Suresi                                                   Sayfa 513 



49 HUCURAT SURESİ  
Kur'ân-ı Kerîm'in 49. sûresi, Medine'de nazil olmuştur. 18 âyet, 
340 kelime, 1476 harftir. Dördüncü âyetinde geçen "hucurât" 
(odalar) kelimesinin sûreye ad olarak verilmesi şu olaydan 
kaynaklanır. Hz. Peygamberimiz (a.s)'ın Medine'de eşlerine ait 
dokuz oda vardı ve bunlar mescide bitişikti. Hicrî 9. yılda, henüz 
müslüman olmamış Temîmoğulları kabilesinden bir grup mescide 
gelerek, Hz. Peygamber'in eşlerinin bulunduğu odaların 
arkasından bağıra bağıra "Muhammed! Muhammed" diye Hz. 
Peygamber'i çağırdılar ve şiir okumak istediler. Araplar da bazı 
sorunlar şiirle çözümlenir, kim daha güzel şiir okursa onun tezi 
kabul edilirdi. Temîm kabilesinin şiirlerine karşılık Hassan b. 
Sâbit şiir okudu ve bu kabilenin ileri gelenlerinden Akra b. Hâbis 
müslüman oldu. İşte dördüncü âyette "odaların arkasından sana 
seslenenlerin çoğunun akılları ermez" buyruğu bu olayla 
ilgilidir455. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 بينöne geçmeyin   لَا تُقَدمواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
 يديhuzurunda اللَِّه Allah’ınسروِلِه و Resulü’nünو  ve اتَّقُوا 

sakınınاللَّه  Allah’tanِإن  Şüphesizاللَّه  Allahِميعس  Semî’dir 
ِليمع Alîm’dir 

1) Ey iman edenler, Allah’ın ve Resulü’nün huzurunda öne 
geçmeyin ve Allah’tan sakının. Şüphesiz Allah Semî’dir, 
Alîm’dir. 
(*)Yani sizler Allah'ın huzurunda ve Resûlünün sözü ve fiili bulunup da 
sizin alıp uygulamanız gereken din ve dünya emirlerine dair hallerde 
sözünüzle de, davranışlarınızla da öne geçmeyesiniz. Her kim sözünü ve 
davranışını Resûlullah (a.s)'ın önünde tutarsa, o bunu Allah'ın da önüne 
geçirmiş olur. Çünkü Resûlullah (a.s), ancak Allah'tan aldığı emirlerden 
hareketle emir verir.  

 yükseltmeyin  لَا تَرفَعواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
اتَكُموَأص sesleriniziَقفَو  üstündeِتوص  sesiالنَِّبي  Resul’ünو  

ve وارهلَا تَج bağırıp-söylemeyinلَه  onaِلِبالْقَو  sözleِرهكَج  
bağırdığınız gibiِضكُمعب  bazılarınızaٍضعِلب  bazılarınızَطبتَح َأن  

boşa giderالُكُممَأع  amellerinizَأنْتُمو  yoksa sizونرلَا تَشْع  
şuurunda değilken 

2) Ey iman edenler, seslerinizi Resul’ün sesi üstünde 
yükseltmeyin ve bazılarınız bazılarınıza bağırdığınız gibi, 
ona sözle bağırıp (söylemeyin); yoksa siz şuurunda 
değilken, amelleriniz boşa gider. 

ِإن Şüphesizونغُضي الَِّذين  alçak tutanlarماتَهوَأص  sesleriniِعنْد  
yanındaوِلسر  Resulü’nünاللَِّه  Allah’ınلَِئكُأو  işteنتَحام الَِّذين  

imtihan etmiştirاللَّه  Allahمهقُلُوب  onlar kalpleriniىِللتَّقْو  takva 
içinملَه  Onlar içinٌةغِْفرم  mağfiretو  ve رَأج ecir vardırِظيمع  

büyük bir 
3) Şüphesiz, Allah’ın Resulü’nün yanında seslerini alçak 
tutanlar; işte onlar, Allah kalplerini takva için imtihan 
etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir ecir vardır. 
Ey iman etmiş olanlar, seslerinizi O Peygamber'in sesinden yüksek 
çıkarmayın." âyet-i kerimesi nazil olunca Ebu Bekr, Hz. Peygamber'le 
ancak sırdaş olanın konuştuğu gibi çok alçak sesle konuşmaya başladı da 
Allah Tealâ Ebu Bekr hakkında bu âyet-i kerimeyi indirdi.456 

ِإن Şüphesizونَادي الَِّذين  seslenenler deنَك  sanaرو اِء ِمن 
ardındanاِترجالْح  odalarınَأكْثَر  çoğu مه onlarınِقلُونعلَا ي  

aklını kullanmıyor 
4) Şüphesiz odaların ardından sana seslenenler de, onların 
çoğu aklını kullanmıyor. 
 
 
 
 
 

محمد رسولُ اِهللا والَِّذين معه اَِشدآُء علَى الْكُفَّاِر رحمآُء 
 وِرضوانا بينهم تريهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضالً ِمن اِهللا

ِسيماهم ِفى وجوِهِهم ِمن اَثَِر السجوِد ذَِلك مثَلُهم ِفى التوريِة 
ومثَلُهم ِفى اِْالنِجيِل كَزرٍع اَخرج شطْئَه فَاَزره فَاستغلَظَ 

الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجبعوِقِه يلَى سى عوتاُهللا فَاس دعو 
الَِّذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمنهم مغِفرةً واَجرا عِظيما 

(29) 
 )49(سورة الحجرات 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
يآاَيها الَِّذين اَمنوا الَ تقَدموا بين يدِى اِهللا ورسوِلِه واتقُوا اَهللا 

 ِليمع ِميع(1)ِانَّ اَهللا س كُماتووآ اَصفَعروا الَ تناَم ا الَِّذينهآاَيي 
 ِضكُمعِر بهِل كَجِبالْقَو وا لَهرهجالَ تو ِبىِت النوص قفَو

 ِانَّ الَِّذين (2)ِلبعٍض اَنْ تحبطَ اَعمالُكُم واَنتم الَ تشعرونَ 
اُهللا ي نحتام الَِّذين وِل اِهللا اُولَِئكسر دِعن مهاتوونَ اَصضغ

 ِظيمع راَجةٌ وِفرغم مى لَهقْوِللت مه(3)قُلُوب ِانَّ الَِّذين 
  (4)ينادونك ِمن ورآِء الْحجراِت اَكْثَرهم الَ يعِقلُونَ 

دمحم Muhammedسوُل ر Resulü’dürاللَِّه  Allah’ınو  Ve الَِّذين 
olanlar daهعم  onunla birlikteاءَأِشد  katıلَىع  karşıالْكُفَّاِر  
kafirlere اءمحر ise merhametlidirlerمنَهيب  kendi aralarında

ماهتَر Onları görürsünاكَّعر  rüku edenlerادجس  secde edenler 
olarakتَغُونبي  arayıp-isterlerلًافَض  bir lütufاللَِّه ِمن  Allah’tanو  

ve انًاوِرض hoşnutlukماهِسيم  izindenوِهِهمجِفي و  yüzlerindedir
 ِفيonların  مثَلُهمİşte budur  ذَِلكsecde  السجوِدBelirtileri ِمن َأثَِر
İncil’deki ise  ِفي الِْإنِْجيِلvasıfları  ومثَلُهمTevrat’taki التَّوراِة
 onu  فَآزرهfilizini  شَطَْأهçıkarmış  َأخْرجSanki bir ekin كَزرٍع

kuvvetlendirmişَتَغْلَظفَاس  derken kalınlaşmışىتَوفَاس  sapları
  الزراعhoşuna gider  يعِجبboy atmış  سوِقِهüzerinde علَى

ekicilerinَِغيظِلي  öfkelendirmek içindirِبِهم  Onunlaالْكُفَّار  
kafirleriدعو  vaad etmiştirاللَّه  Allahنُواآم الَِّذين  iman edip
  مغِْفرةiçlerindenً  ِمنْهمsalih  الصاِلحاِتamel işleyenlere وعِملُوا

bir mağfiretو  ve ارَأج bir ecirاِظيمع  büyük 
29) Muhammed, Allah’ın Resulü’dür. Ve onunla birlikte 
olanlar da kafirlere karşı katı, kendi aralarında ise 
merhametlidirler. Onları, rüku edenler, secde edenler olarak 
görürsün; onlar, Allah’tan bir lütuf ve hoşnutluk arayıp-
isterler. Belirtileri, secde izinden yüzlerindedir. İşte onların 
Tevrat’taki vasıfları budur; İncil’deki ise: Sanki bir ekin; 
filizini çıkarmış, derken onu kuvvetlendirmiş, derken 
kalınlaşmış, sonra sapları üzerinde boy atmış, ekicilerin 
hoşuna gider. Onunla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah, 
içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir mağfiret ve 
büyük bir ecir vaad etmiştir. 
Fetih Sûresi'ne, “feth-i mübîn” müjdesiyle başlanıldı ve imân edip sâlih 
amellerde bulunan mücahidlere ilâhî mağfiret ve büyük ecir va'd edilerek 
sûre noktalandı. 
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هم واُهللا غَفُور ولَو اَنهم صبروا حتى تخرج ِالَيِهم لَكَانَ خيرا لَ
 ِحيموآ (5)رنيبٍأ فَتبِبن فَاِسق آَء كُموآ ِانْ جناَم ا الَِّذينهآاَيي 

 اِدِمنين ملْتا فَعلَى موا عِبحصالٍَة فَتها ِبجموا قَوِصيب(6)اَنْ ت 
 كَِثٍري ِمن اْالَمِر واعلَموآ اَنَّ ِفيكُم رسولَ اِهللا لَو يِطيعكُم ِفى

 هكَرو ِفى قُلُوِبكُم هنيزانَ واِْالمي كُمِالَي بباَهللا ح لَِكنو مِنتلَع
 (7)ِالَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والِْعصيانَ اُولَِئك هم الراِشدونَ 

ِكيمح ِليماُهللا عةً ومِنعاِهللا و الً ِمن(8) فَض اِن ِمنِانْ طَآِئفَتو 
الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَاَصِلحوا بينهما فَِانْ بغت ِاحديهما علَى 
 ِر اِهللا فَِانْ فَآَء تِفىَء ِالَى اَمى تتِغى حبى فَقَاِتلُوا الَِّتى تراْالُخ

نَّ اَهللا يِحب الْمقِْسِطني فَاَصِلحوا بينهما ِبالْعدِل واَقِْسطُوآ ِا
 ِانما الْمؤِمنونَ ِاخوةٌ فَاَصِلحوا بين اَخويكُم واتقُوا اَهللا (9)

 يآاَيها الَِّذين اَمنوا الَ يسخر قَوم ِمن (10)لَعلَّكُم ترحمونَ 
سآٌء ِمن ِنسآٍء عسى اَنْ قَوٍم عسى اَنْ يكُونوا خيرا ِمنهم والَ ِن

 نها ِمنريخ كُنوا ِباْالَلْقَاِب  يزابنالَ تو كُمفُسوآ اَنلِْمزالَ تو
 مه فَاُولَِئك بتي لَم نماِن واِْالمي دعب وقالْفُس ماِالس ِبئْس

 (11)الظَّاِلمونَ 
10) Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin 
arasını düzeltin ve Allah’tan sakının; umulur ki rahmet 
olunursunuz. 
(*)Yani nesebte değil de dinde ve haklarının saygınlığında (hürmet 
hususunda) birbirlerinin kardeşleridirler. Bundan dolayı, din kardeşliği, 
neseb kardeşliğinden daha sağlamdır, denilmiştir. Çünkü neseb kardeşliği 
din ayrılığı halinde kesintiye uğrar, din kardeşliği ise neseblerin farklılığı 
dolayısıyla kesintiye uğramaz.  

 bir  قَومalay etmesin  لَا يسخَرiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
kavim ٍم ِمنقَو kavimleىسع  belkiكُونُواي َأن  dahaارخَي  

hayırlıdırlarمِمنْه  kendilerindenاءلَا ِنسو  kadınlarlaاٍءِنس ِمن  
kadınlar daىسع  belkiكُني َأن  dahaارخَي  hayırlıdırlarنِمنْه  

kendilerindenوالَا تَلِْمزو  yadırgayıp düşürmeyinكُمَأنفُس  Kendi 
nefisleriniziو  ve وازلَا تَنَاب birbirinizi çağırmayınِبالَْألْقَاِب  kötü 

lakaplarlaِبْئس  ne kötü ماِالس bir isimdirُوقالْفُس  fasıklıkدعب  
sonraاِنالِْإيم  İmandanنمو  Kimتُبي لَم  tevbe etmezseلَِئكفَُأو  

işteمه  onlarونالظَّاِلم  zalim olanların ta kendileridir 
11) Ey iman edenler, bir kavim (başka bir) kavimle alay 
etmesin, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar; kadınlar da 
kadınlarla, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi 
nefislerinizi yadırgayıp (küçük) düşürmeyin ve birbirinizi 
olmadık kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık 
ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim 
olanların ta kendileridir. 
(*)Herhangi bir kimsenin mümin bir kişiye, üstü başı berbat yahut 
bedeninde bir hastaiık gördüğü yahut konuşmasını muntazam görmediği 
gördüğü kimselerle alay etme cesaretini göstermemelidir. Olur ki böyle 
bir kimse, bu niteliklerin aksine sahib olanlara göre vicdanen daha temiz, 
kalbi daha an duru bir kimse olabilir. O vakit alay eden kimse Allah'ın 
üstün kıldığı birisini küçümsemekle, yücelttiği birisi ile alay etmekle kendi 
kendisine zulmetmiş olur. 
 
 
 
 
 

لَوو Eğerمَأنَّه  olsalardı gerçektenواربص  sabretmişتَّىح  kadar
جتَخْر çıkıncayaِهمِإلَي  yanlarınaلَكَان  olurduارخَي  daha hayırlı
ملَه kendileri içinاللَّهو  Şüphesiz Allahغَفُور  Ğafûr’durِحيمر  

Rahîm’dir 
5) Eğer gerçekten, yanlarına çıkıncaya kadar sabretmiş 
olsalardı, kendileri için daha hayırlı olurdu. Şüphesiz Allah 
Ğafûr’dur, Rahîm’dir. 

size getirirse  جاءكُمeğer  ِإنiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
  َأنonu iyice araştırın  فَتَبينُواbir haber  ِبنَبٍإbir fasık فَاِسقٌ

Yoksaواتُِصيب  kötülükte bulunursunuz daامقَو  kavmeالٍَةهِبج  
cehalet sonucuواِبحفَتُص  sonraلْتُما فَعلَى مع  işlediklerinize

نَاِدِمين pişman olursunuz 
6) Ey iman edenler, eğer bir fasık, size bir haber getirirse, 
onu iyice araştırın. Yoksa cehalet sonucu, bir kavme 
kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman 
olursunuz.  

  اللَِّهResulü  رسوَلiçinizdedir  َأن ِفيكُمbilin ki علَموا Ve وا
Allah’ınلَو  Eğerِطي كُميع o, size uysaydıِفي كَِثيٍر  birçokِمن 

  اللَّهAncak  ولَِكنelbette sıkıntıya düşerdiniz  لَعِنتُّمişlerde الَْأمِر
Allahببح  sevdirdiكُمِإلَي  sizeانالِْإيم  imanıنَهيزو  onu çekici 
kıldıِفي قُلُوِبكُم  kalplerinizdeهكَرو  çirkin gösterdi كُمِإلَي Size 
الْكُفْر küfrüَوقالْفُسو  fıskıو  ve انيالِْعص isyanıلَِئكُأو  İşteمه 

onlar وناِشدالر doğru yolu bulanların ta kendileridir 
7) Ve bilin ki Allah’ın Resulü içinizdedir. Eğer o, size 
birçok işlerde uysaydı, elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ancak 
Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde çekici kıldı. 
Size küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar doğru 
yolu bulanların ta kendileridir.  

  واللَّهnimet olarak ِنعمةً ve  وAllah’tan  ِمن اللَِّهbir lütuf فَضلًا
Şüphesiz Allahِليمع  Alîm’dirِكيمح  Hakîm’dir 

8) Allah’tan bir lütuf ve nimet olarak. Şüphesiz Allah 
Alîm’dir, Hakîm’dir. 

ِإنو olursaطَاِئفَتَاِن  iki toplulukْؤِمِنينالْم ِمن  Mü’minlerden
  فَِإنaralarını  بينَهماaralarını düzeltin فََأصِلحوا çarpışacak اقْتَتَلُوا
Şayetْغَتب  tecavüzde bulunacak olursaاماهدِإح  biriلَىع 
 artık tecavüzde  الَِّتي تَبِغيsavaşın  فَقَاِتلُواdiğerine الُْأخْرى

bulunanla تَّىح kadarتَِفيء  dönünceyeِرِإلَى َأم  emrineاللَِّه  
Allah’ınفَِإ ن dönünceyeْتفَاء  dönerseواِلحفََأص  bu durumda 

bulunامنَهيب  aralarınıِلدِبالْع  adaletleو  ve َأقِْسطُوا adil davranın
ِإن Şüphesizاللَّه  Allahِحبي  severقِْسِطينالْم  adil olanları 

9) Mü’minlerden iki topluluk çarpışacak olursa aralarını 
düzeltin. Şayet biri diğerine tecavüzde bulunacak olursa, 
artık tecavüzde bulunanla, Allah’ın emrine dönünceye 
kadar savaşın; eğer sonunda dönerse, bu durumda adaletle 
aralarını bulun ve adil davranın. Şüphesiz Allah, adil 
olanları sever.  

  فََأصِلحواkardeştirler  ِإخْوةMü’minlerٌ  الْمْؤِمنُونancak ِإنَّما
Öyleyse düzeltinنيب  arasınıكُميَأخَو  kardeşlerinizinاتَّقُواو  

sakınınاللَّه  Allah’tanلَّكُملَع  umulur kiونمحتُر  rahmet 
olunursunuz 
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 لَمDe ki   قُْلİman ettik  آمنَّاBedeviler  الَْأعرابdedi ki قَالَتْ
 teslim  َأسلَمنَاdeyin  قُولُواfakat  ولَِكنSiz iman etmediniz تُْؤِمنُوا
oldukخُْلدا يلَمو  girmiş değildirانالِْإيم  İman henüzِفي قُلُوِبكُم  

kalplerinizeِإنو  Eğerواتُِطيع  itaat edersenizاللَّه  Allah’aو  ve 
ولَهسر Resulü’neِلتْكُملَا ي  eksiltmezاِلكُممَأع ِمن  sizin 

amellerinizdenًئاشَي  hiçbir şeyiِإن  Şüphesizاللَّه  Allahغَفُور  
Ğafûr’durِحيمر  Rahîm’dir 

14) Bedeviler dedi ki: “İman ettik.” De ki: “Siz iman 
etmediniz; fakat teslim olduk, deyin. İman henüz 
kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah’a ve Resulü’ne itaat 
ederseniz, O, sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. 
Şüphesiz Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir.”  
Bedeviler kıtlık yılında Medine'ye gelip kalben iman etmedikleri halde 
kelime-i şehadet getiren ve Rasulullah (s.a.)'a "Biz bütün yüklerimiz ve 
çocuklarımızla sana geldik. Falan kabile gibi sana karşı savaşmadık da. 
Zekât gelirlerinden bize de ver." deyip sonra müslüman olmalarını 
Resulullah (a.s)ın başıma kakmaya başlayan Esed b. Huzeyme 
oğullarından bir grup hakkında Allah Tealâ bu ayeti indirmiştir.457 

  آمنُواo kimselerdir ki  الَِّذينMü’min olanlar  الْمْؤِمنُونancak ِإنَّما
iman ettilerِباللَِّه  Allah’aو  ve وِلِهسر Resul’üneثُم  sonra لَم 

 cihad ettiler  وجاهدواhiçbir kuşkuya kapılmadan يرتَابوا
اِلِهموِبَأم mallarıylaو  ve َأنفُِسِهم canlarıylaِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  
Allahلَِئكُأو  İşteمه  onlarاِدقُونالص  sadık olanların ta 

kendileridir 
15) Mü’min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah’a ve 
Resul’üne iman ettiler, sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan 
Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte 
onlar, sadık olanların ta kendileridir. 
(*)Yani tasdik edip şüpheye düşmeyen, cihad ve salih amellerle de bunları 
gerçekleştiren, tahkike ulaştıran "kimselerdir. İşte onlar" imanlarında 
"sadık olanların ta kendileridir." Yoksa öldürülmek korkusu ve kazanç 
elde etmek ümidi ile müslüman olanlannki değildir. 

 Siz  ِبِديِنكُمAllah’a  اللَّهmi öğreteceksiniz?  َأتُعلِّمونDe ki قُْل
dininiziاللَّهو  Oysa Allahلَمعي  olanı bilirاِتاوما ِفي السم  

göklerdeو  ve  اِضمِفي الَْأر yerdeاللَّهو  Şüphesiz Allahِِّبكُل  
herٍءشَي  şeyiِليمع  en iyi bilendir 

16) De ki: “Siz Allah’a dininizi mi öğreteceksiniz?  Oysa 
Allah, göklerde ve yerde olanı bilir. Şüphesiz Allah her şeyi 
en iyi bilendir.” 

نُّونمي minnet etmektedirlerكلَيع  sanaوالَمَأس َأن  Müslüman 
oldular diyeقُْل  De kiنُّوالَا تَم  minnet etmeyinلَيع  bana karşı 

كُملَامِإس Müslümanlığınızıْلب  Tam tersineاللَّه  Allahنمي  
minnet etmektedirكُملَيع sizeَأن  ده yönelttiği içinاكُم  sizi 

 doğru sözlüler  صاِدِقينiseniz  كُنتُمEğer  ِإنimana ِللِْإيماِن
17) Müslüman oldular diye sana minnet etmektedirler. De 
ki: “Müslümanlığınızı bana karşı minnet etmeyin. Tam 
tersine sizi imana yönelttiği için Allah sizi minnet (altında 
bırakır) etmektedir. Eğer doğru sözlüler iseniz.” 
(*)Ortada sözü edilecek bir iyilik, bir lütuf varsa bu, onların teslim 
(İslâm) olmaları değil, bu sayede elde ettikleri idi; bundan dolayı asıl 
minnettar olması gerekenler kendileriydi. 

ِإن Şüphesizاللَّه  Allahعي لَم bilirبغَي  gaybınıاِتاومالس  göklerin 
و ve ِضالَْأر yerinاللَّهو  Şüphesiz Allahِصيرب  çok iyi görendir 

لُونما تَعِبم yaptıklarınızı 
18) Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Şüphesiz 
Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

اَم ا الَِّذينهآاَيي الظَّن ا ِمنوا كَِثريِنبتوا اجن  ِاثْم الظَّن ضعِانَّ ب
والَ تجسسوا والَ يغتب بعضكُم بعضا اَيِحب اَحدكُم اَنْ 
 ِحيمر ابوقُوا اَهللا ِانَّ اَهللا تاتو وهمتا فَكَِرهتياَِخيِه م ماْكُلَ لَحي

(12)هآاَيي  اكُملْنعجثَى واُنذَكٍَر و ِمن اكُملَقْنا خِان اسا الن
شعوبا وقَبآِئلَ ِلتعاَرفُوآ ِانَّ اَكْرمكُم ِعند اِهللا اَتقَيكُم ِانَّ اَهللا 

 ِبريخ ِليم(13)ع لَِكنوا وِمنؤت ا قُلْ لَمناَم ابرقَالَِت اْالَع 
منا ولَما يدخِل اِْالميانُ ِفى قُلُوِبكُم وِانْ تِطيعوا اَهللا قُولُوآ اَسلَ

 ِحيمر ئًا ِانَّ اَهللا غَفُوريش اِلكُمماَع ِمن كُمِلتالَ ي ولَهسر(14)و 
اهجوا وابتري لَم وِلِه ثُمسروا ِباِهللا وناَم ونَ الَِّذينِمنؤا الْمموا ِاند

 (15)ِباَمواِلِهم واَنفُِسِهم ِفى سِبيِل اِهللا اُولَِئك هم الصاِدقُونَ 
قُلْ اَتعلِّمونَ اَهللا ِبِديِنكُم واُهللا يعلَم ما ِفى السمواِت وما ِفى 

 ِليمٍء عىاُهللا ِبكُلِّ شِض ووا (16)اْالَرلَماَنْ اَس كلَيونَ عنمي 
 يكُمداَنْ ه كُملَيع نمِل اُهللا يب كُمالَمِاس لَىوا عنمقُلْ الَ ت

 اِدِقنيص متاِن ِانْ كُناِت (17)ِلِالميومالس بغَي لَمعِانَّ اَهللا ي 
 (18)واْالَرِض واُهللا بِصري ِبما تعملُونَ 

 ِمنçok  كَِثيراkaçının  اجتَِنبواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
الظَّن zandanِإن  çünküضعب  bir kısmıالظَّن  zannınِإثْم  

günahtırواسسلَا تَجو  gizli yönlerini Birbirinizin araştırmayın
غْتَبلَا يو gıybetini yapmasın كُمضعب kiminizinاضعب  Kiminiz 
ِحبَأي sever mi?كُمدَأح  Sizden birinizْأكَُلي َأن  yemeyiملَح  etini
  واتَّقُواbundan tiksindiniz  فَكَِرهتُموهölü  ميتًاkardeşinin َأِخيِه

sakının.اللَّه  Allah’tanِإن  Şüphesizاللَّه  Allahابتَو  Tevvab’dır
ِحيمر Rahîm’dir 

12) Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir 
kısmı günahtır. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın. 
Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın. Sizden biriniz ölü 
kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. 
Allah’tan sakının. Şüphesiz Allah Tevvab’dır, Rahîm’dir. 
(*)Ayet-i kerimede "zan" ithamdır. Sakınılması istenen ve yasaklanan 
konu itham altında tutmaktır, yoksa bunu gerektiren bir sebebin 
bulunması değildir. Mesela, bir kimsenin böyle bir itham altında  
tutulmasını gerektiren bir durumu ortaya çıkmadığı halde fuhuş işlemekle 
yahut içki içmekle itham edilmesi gibi. 

biz sizi yarattık  خَلَقْنَاكُمgerçekten  ِإنَّاinsanlar  النَّاسEy ياَأيها
sizi kıldık  وجعلْنَاكُمbir dişiden ُأنثَى ve  وbir erkek ِمن ذَكٍَر
 birbirinizle  ِلتَعارفُواkabileler قَباِئَلve وhalklar شُعوبا

tanışmanız içinِإن  Şüphesizكُممَأكْر  sizin en üstün olanınız
ِعنْد katındaاللَِّه  Allahَأتْقَاكُم  takvaca en ileride olanınızdırِإن  

Şüphesizاللَّه  Allahِليمع  Alîm’dirخَِبير  Habîr’dir 
13) Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden 
yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve 
kabileler kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün 
olanınız takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah 
Alîm’dir, Habîr’dir.   
Peygamber buyurdu ki: "Ey insanlar! Şüphesiz ki sizin Rabbiniz birdir. 
Şüphesiz ki sîzin babanız da birdir. Şunu bilin ki arab olan birisinin arab 
olmayana, arab olmayan birisinin arab olana, siyahın kırmızıya, kırmızının 
siyaha, takva ile olması hali müstesna, hiçbir üstünlüğü yoktur. 529 
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 )50(سورة ق 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 بلْ عِجبوآ اَنْ جآَء هم منِذر ِمنهم (1)ق والْقُراَِن الْمِجيِد 
 ِجيبٌء عىذَا شونَ ها (2)فَقَالَ الْكَاِفرابرا تكُنا ونَء ِاذَا ِمت 

 ِعيدب عجر (3)ذَِلكنِلمع ا  قَدندِعنو مهِمن ضاْالَر قُصنا تا م
 بلْ كَذَّبوا ِبالْحق لَما جآَء هم فَهم ِفى اَمٍر (4)ِكتاب حِفيظٌ 

اَفَلَم ينظُروآ ِالَى السمآِء فَوقَهم كَيف بنيناها (5)مِريٍج 
الَرض مددناها واَلْقَينا ِفيها  واْ(6)وزيناها وما لَها ِمن فُروٍج 

 تبِصرةً وِذكْرى (7)رواِسى واَنبتنا ِفيها ِمن كُلِّ زوٍج بِهيٍج 
 ونزلْنا ِمن السمآِء مآًء مباركًا فَاَنبتنا ِبِه (8)ِلكُلِّ عبٍد مِنيٍب 

لَ باِسقَاٍت لَها طَلْع نِضيد  والنخ(9)جناٍت وحب الْحِصيِد 
(10) وجرالْخ ا كَذَِلكتيةً ملْدا ِبِه بنيياَحاِد وقًا ِللِْعب(11) ِرز 

 ودثَمو سالر ابحاَصوٍح ون مقَو ملَهقَب ت(12)كَذَّب ادعو 
ِة وقَوم تبٍع كُلٌّ  واَصحاب اْالَيكَ(13)وِفرعونُ وِاخوانُ لُوٍط 

 اَفَعِيينا ِبالْخلِْق اْالَوِل بلْ هم (14)كَذَّب الرسلَ فَحق وِعيِد 
  (15)ِفى لَبٍس ِمن خلٍْق جِديٍد 

و Ve النَّخَْل hurma ağaçları daاِسقَاٍتب  büyükا طَلْعلَه  üst üste 
binmişنَِضيد  tomurcukları 

10) Ve tomurcukları üst üste binmiş, büyük hurma ağaçları 
da (yetiştirdik.) 

  ِبِهdirilttik َأحيينَا Ve  وKullara  ِللِْعباِدrızık olmak üzere ِرزقًا
onunlaًةلْدب  bir şehriتًايم  ölüكَذَِلك  İşte böyledirوجالْخُر  çıkış 

da 
11) Kullara rızık olmak üzere. Ve onunla ölü bir şehri 
dirilttik. İşte çıkış da böyledir. 

 Nuh  نُوٍحkavmi  قَومOnlardan önce  قَبلَهمyalanladı كَذَّبتْ
ابحَأصو halkıسالر  Ressو  ve ودثَم Semud da 

12) Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud 
(kavmi)da yalanladı.  
Ress: Arabistan'ın orta bölgesinde yaşamış, Semûd kavminin Nabatî 
koluna bağlı bîr topluluktur. 

و Veادع  Adنوعِفرو  Firavunو  ve انِإخْو kardeşleriلُوٍط  
Lut’un 

13) Ve Ad (kavmi); Firavun ve Lut’un kardeşleri,  
ابحَأصو halkıكَِةالَْأي  Eykeو  ve مقَو kavmi deٍعتُب  Tubba’ٌّكُل  

Hepsiكَذَّب  yalanladıَلسالر  Resulleriَّقفَح  böylece benim hak 
olduِعيِدو  tehdidim 

14) Eyke halkı ve Tubba’ kavmi de. Hepsi Resulleri 
yalanladı; böylece benim tehdidim hak oldu. 

  بْلİlk  الَْأوِلyaratmada  ِبالْخَلِْق?biz acizlik mi gösterdik َأفَعِيينَا
Hayırمه  onlarِفي  içindedirlerٍسلَب  kuşku خَلٍْق ِمن bir 

yaratılıştaِديٍدج  yeni 
15) İlk yaratmada biz acizlik mi gösterdik? Hayır, onlar 
yeni bir yaratılışta kuşku içindedirler. 
(*)Yukarıdaki âyetler, tarihin tekerrür edeceği hatırlatılarak inkarcı 
azgınlar uyarıldı ve sekiz kavmin elim akibeti misal verildi. Sonra da ilâhî 
kudretin ikinci hayatı mutlak surette meydana getireceği belirtildi. 
 
 
 
 

50 KAF SURESİ 
Kur'an-ı Kerim'in 50. sûresi. 45 âyet; 375 kelime ve 1477 harftir. 
Mekke'de inen sûre, ismini başındaki hurûfu mukatta'dan olan 
"kâf" harfinden almaktadır. Kâf yüce Allah'ın kadir, kahir, karib, 
kadî ve kabıd (pek muktedir, gücü herşeyi kahreden, pek yakın, 
istediği hükmü veren ve alan anlamlarındaki) isimlerinin baş 
harflerini teşkil eder.530 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

 Çok şerefli  الْمِجيِدKur’an’a  الْقُرآِنandolsun  وKaaf ق
1) Kaf.531 Çok şerefli Kur’an’a andolsun.

 bir  منِْذرonlara gelmesine  َأن جاءهمşaştılar da  عِجبواHayır بْل
uyarıcıمِمنْه  kendilerindenفَقَاَل  dedilerونالْكَاِفر  o kafirlerذَاه  

Buءشَي  bir şeydirِجيبع  şaşılacak 
2) Hayır, onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar 
da, o kafirler: “Bu, şaşılacak bir şeydir.” dediler. 

toprak  تُراباolduktan كُنَّا ve  وBiz öldükten  ِمتْنَا?sonra mı َأِئذَا
ذَِلك Buعجر  bir dönüştürِعيدب  uzak 

3) “Biz öldükten ve toprak olduktan sonra mı? Bu, uzak bir 
dönüştür.” 

قَد Doğrusu bizنَاِلمع  bilmişizdirام  neتَنْقُص  eksilttiğini
ضالَْأر yerinمِمنْه  onlardanنَاِعنْدو  Katımızdaِكتَاب  bir kitap 
vardırٌِفيظح  koruyan 

4) Doğrusu biz, yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. 
Katımızda koruyan bir kitap vardır. 

 kendilerine  لَما جاءهمhak  ِبالْحقyalanladılarِّ  كَذَّبواHayır بْل
geldiğindeمفَه  Şimdi onlar bulunuyorlarِفي  içindeٍرَأم  bir 

sarsıntıِريٍجم  derin 
5) Hayır, hak kendilerine geldiğinde yalanladılar. Şimdi 
onlar, derin bir sarsıntı içinde bulunuyorlar. 

  فَوقَهمgöğe  ِإلَى السماِء?bakmıyorlar mı َأفَلَم ينْظُروا
Üzerlerindekiَفكَي  nasılانَاهنَيب  Biz onu bina ettikو  ve انَّاهيز 

onu nasıl süsledik?امو  yokالَه  Onun hiçbirوٍجفُر ِمن  çatlağı 
6) Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina 
ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. 

ضالَْأرو Yeri deانَاهددم  yaydıkنَاَألْقَيو  bıraktıkاِفيه  Ondaاِسيور  
sarsılmaz dağlarو  ve تْنَاَأنْب bitirdikاِفيه  ondaِّكُل ِمن  herٍجوز  

çifttenِهيٍجب  iç açıcı 
7) Yeri de yaydık. Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda iç 
açıcı her çiftten bitirdik. 

 her  ِلكُلbir zikirdirِّ  وِذكْرىhikmetle bakan bir iç göz تَبِصرةً
içinٍدبع  kulِنيٍبم  İçten yönelen 

8) İçten yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve 
bir zikirdir. 

و Ve لْنَانَز indirdikاِءمالس ِمن  göktenاءم  suكًااربم  mübarek
 حبve   وbahçeler  جنَّاٍتonunla  ِبِهböylece bitirdik فََأنْبتْنَا

tanelerِصيِدالْح  biçilecek 
9) Ve gökten mübarek su indirdik; böylece onunla bahçeler 
ve biçilecek taneler bitirdik. 
(*)Yukarıdaki âyetler, peygamberin gönderilmesine şaşan inkarcıların 
tutum ve anlayışları konu edildi. Sonra da öldükten sonra ikinci hayata 
kalkmayı akıllarına sığdıramıyan maddecilerin düşünce ufkunu 
genişletmek ve akıllarını çalıştırmak için birtakım bilimsel belgeler ve 
temel bilgiler sıralandı 
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22) “Andolsun sen bundan gaflet içerisinde idin. Şimdi 
senden perdeni kaldırdık. Bugün gözün pek keskindir.” 

 و Ve قَاَل dedi kiقَِرينُه  onun yakını ذَاه Benimام  işteيلَد  
yanımdakiِتيدع  hazırdır 

23)Ve onun yakını dedi ki: Benim yanımdaki işte hazırdır. 
  كَفَّاٍرher كُلَّ cehennemin  جهنَّمiçine  ِفيSiz ikiniz atın َألِْقيا 

nankörüِنيٍدع  inatçı 
24) “Siz ikiniz her inatçı nankörü atın cehennemin içine,” 

 şüpheciyi  مِريٍبsaldırgan  معتٍَدHayra  ِللْخَيِرengel olan منَّاٍع 
25) “Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi,” 

 bir ilah  ِإلَهاAllah  اللَِّهile beraber  معedinmişti جعَل Ki o الَِّذي
اخَرء başkaافََألِْقي  Artık ikiniz atınه  onu ِفي içineذَاِبالْع  azabın 
 en şiddetli olan الشَِّديِد

26) “Ki o, Allah ile beraber başka bir ilah edinmişti. Artık 
ikiniz onu en şiddetli olan azabın içine atın.” 

 ben  ما َأطْغَيتُهRabbimiz  ربنَاOnun yakını  قَِرينُهdedi ki قَاَل
onu kışkırtıp-azdırmadımلَِكنو  Ancak kendisiِفي كَان  

içindeydiلَاٍلض  bir sapıklıkِعيٍدب  uzak 
27) Onun yakını dedi ki: “Rabbimiz, ben onu kışkırtıp-
azdırmadım. Ancak kendisi uzak bir sapıklık içindeydi.” 

 Benim  لَديçekişip durmayın  لَا تَخْتَِصمواBuyuracak ki قَاَل
huzurumdaقَدو  Çünkü benُتمقَد  daha önce göndermiştim 

كُمِإلَي sizeِعيِدِبالْو  kesin bir uyarı 
28) Buyuracak ki: “Benim huzurumda çekişip durmayın. 
Çünkü ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim.” 

 ve  وHuzurumda  لَديsöz  الْقَوُلdeğişikliğe uğratılmaz ما يبدُل
 kullara  ِللْعِبيِدzulmedici de  ِبظَلَّاٍمben  َأنَاasla değilim ما

29) “Huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz ve ben kullara 
asla zulmedici de değilim.” 

موي O günنَقُوُل diyeceğizنَّمهِلج cehennemeتَلَْأِتْل امه  Doldun 
mu?تَقُوُلو  O da diyecek ْله var mı?ِزيٍدم ِمن Daha fazlası 

30) O gün cehenneme diyeceğiz: “Doldun mu?” O da: 
“Daha fazlası var mı?” diyecek. 

و ve ِْلفَتُأز yakınlaştırılmıştırُنَّةالْج  Cennet تَِّقينِللْم muttakilere 
رغَي değildirِعيٍدب  uzakta 

31)Cennet muttakilere uzakta değildir ve yakınlaştırılmıştır. 
  َأواٍبherkes ِلكُلِّ vaad olunduğunuzdur  ما تُوعدونİşte bu هذَا

içten yönelenِفيٍظح  koruyan 
32) İşte bu, içten yönelen, koruyan herkes için vaad 
olunduğunuzdur.  

نم içindirخَِشي  titreyerek korku duyanانمحالر  Rahman’a 
karşıِبِبالْغَي  Görmediği haldeو  ve اءج gelenِبقَلٍْب  bir kalb ile 
 içten yönelmiş يٍبمِن

33) Görmediği halde Rahman’a karşı içi titreyerek korku 
duyan ve içten yönelmiş bir kalb ile gelen içindir. 

 الْخُلُوِدgünüdür يومBu ذَِلكselametle ِبسلَاٍمOraya girin ادخُلُوها
ebedilik 

34) “Oraya selametle girin. Bu, ebedilik günüdür.” 
ملَه onlarındır ونشَاءا يم diledikleri her şeyاِفيه  Oradaنَايلَدو  

katımızda dahaِزيدم  daha fazlası da var 
35) Orada diledikleri her şey onlarındır; katımızda daha 
fazlası da var. 
 
 
 
 
 
 
 
 

حنو هفْسِبِه ن ِوسسوا تم لَمعنانَ وسا اِْالنلَقْنخ لَقَدو باَقْر ن
 ِاذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّياِن عِن الْيِمِني وعِن (16)ِالَيِه ِمن حبِل الْوِريِد 

 اِل قَِعيدم(17)الش ِتيدع ِقيبِه ريٍل ِاالَّ لَدقَو لِْفظُ ِمنا يم 
(18)ِمن تا كُنم ذَِلك قِت ِبالْحوةُ الْمكْرس آَء تجو  ِحيدت ه
 وجآَء ت كُلُّ (20) ونِفخ ِفى الصوِر ذَِلك يوم الْوِعيِد (19)

 ِهيدشو آِئقا سهعفٍْس مذَا (21)نه ِفى غَفْلٍَة ِمن تكُن لَقَد 
 ِديدح موالْي كرصفَب ِغطَآَء ك كنا عفْن(22)فَكَش هقَالَ قَِرينو 

ا لَدذَا مه ِتيدع ِنيٍد (23)ىكُلَّ كَفَّاٍر ع منها ِفى جاَلِْقي 
 اَلَِّذى جعلَ مع اِهللا ِالَها (25) مناٍع ِللْخيِر معتٍد مِريٍب (24)

 قَالَ قَِرينه ربنا مآ (26)اَخر فَاَلِْقياه ِفى الْعذَاِب الشِديِد 
 قَالَ الَ تختِصموا (27)ِفى ضالٍَل بِعيٍد اَطْغيته ولَِكن كَانَ 

 ما يبدلُ الْقَولُ لَدى (28)لَدى وقَد قَدمت ِالَيكُم ِبالْوِعيِد 
 يوم نقُولُ ِلجهنم هِل امتْألِت (29)ومآ اَناَ ِبظَالٍَّم ِللْعِبيِد 
ِلفَِت الْجنةُ ِللْمتِقني غَير بِعيٍد  واُز(30)وتقُولُ هلْ ِمن مِزيٍد 

 من خِشى (32) هذَا ما توعدونَ ِلكُلِّ اَواٍب حِفيٍظ (31)
 اُدخلُوها ِبسالٍَم (33)الرحمن ِبالْغيِب وجآَء ِبقَلٍْب مِنيٍب 

ينا مِزيد  لَهم ما يشآؤنَ ِفيها ولَد(34)ذَِلك يوم الْخلُوِد 
(35) 

لَقَدو Andolsunخَلَقْنَا  biz yarattıkانالِْإنْس  insanıلَمنَعو  bilirizام  
neِوسستُو  vesveseler vermekteِبِه  onaهنَفْس  nefsinin 

olduğunuننَحو  Zira bizبَأقْر  daha yakınızِهِإلَي  onaِلبح ِمن  
damarındanِريِد الْو şah 

16) Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne 
vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Zira biz ona şah 
damarından daha yakınız. 

 عنiki melek vardır  الْمتَلَقِّياِنyaptıklarını tespit eden يتَلَقَّى ِإذْ
 oturan  قَِعيدsolunda شِّماِلال عنve   وsağında الْيِميِن

17) Sağında ve solunda oturan, yaptıklarını tespit eden iki 
melek vardır. 

  لَديِهmutlaka ِإلَّاO bir söz ِمن قَوٍلsöylemeye dursun ما يلِْفظُ
onun yanındaِقيبر  görüp gözetlemeyeِتيدع hazır biri vardır

18) O bir söz söylemeye dursun, mutlaka onun yanında 
görüp gözetlemeye hazır biri vardır. 

ölüm  الْموِتDerken sarhoşluğu  سكْرةgelmiş olacaktırُ وجاءتْ
  ِمنْهKendisinden  ما كُنْتişte budurَ  ذَِلكbir hak olarak ِبالْحقِّ

kaçtığın şeyتَِحيد  nefret edip 
19) Derken ölüm sarhoşluğu bir hak olarak gelmiş olacaktır. 
“Kendisinden nefret edip kaçtığın şey işte budur.” 

gündür  يومİşte bu  ذَِلكSur’a da الصوِر  ِفيüfürülmüştür ونُِفخَ
 korkutulan الْوِعيِد

20) Sur’a da üfürülmüştür. İşte bu korkutulan gündür. 
  ساِئقyanındaٌ  معهاbir nefis  نَفٍْسHer  كُلgelmiştirُّ وجاءتْ

sürücüو  ve شَِهيد şahit ile 
21) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve şahit ile gelmiştir. 

لَقَد Andolsunَكُنْت  sen idinِفي غَفْلٍَة  gaflet içerisinde ذَاه ِمن 
bundanَا فَكَشَفْن kaldırdıkنْكع  Şimdi sendenكِغطَاء  perdeni
كرصفَب gözün pekموالْي  Bugünِديدح keskindir 

Cüz 26 – Sure 50                                               Kaf Suresi                                                   Sayfa 518 



مٍن هقَر ِمن ملَها قَبلَكْناَه كَموا ِفى وقَّبا فَنطْشب مهِمن داَش 
 ِانَّ ِفى ذَِلك لَِذكْرى ِلمن كَانَ (36)الِْبالَِد هلْ ِمن مِحيٍص 

 ِهيدش وهو عماَلْقَى الس اَو قَلْب ا (37)لَهلَقْنخ لَقَدو 
اٍم وِة اَيا ِفى ِستمهنيا بمو ضاْالَراِت وومالس ا ِمننسا مم

 فَاصِبر علَى ما يقُولُونَ وسبح ِبحمِد ربك قَبلَ (38)لُغوٍب 
 وِمن اللَّيِل فَسبحه (39)طُلُوِع الشمِس وقَبلَ الْغروِب 

 واستِمع يوم يناِد الْمناِدى ِمن مكَاٍن (40)واَدبار السجوِد 
 يوم يسمعونَ الصيحةَ ِبالْحق ذَِلك يوم الْخروِج (41)قَِريٍب 
(42) ِصريا الْمنِالَيو ِميتنِيى وحن نحا ن(43) ِان قَّقشت موي 

 ِسريا ينلَيع رشح ا ذَِلكاعِسر مهنع ض(44)اْالَر لَماَع نحن 
مقُولُونَ وا يِبم افخي ناَِن مِبالْقُر اٍر فَذَكِّربِبج ِهملَيع تآ اَن

 (45)وِعيِد 
 )51(سورة الذاريات 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 فَالْجاِرياِت يسرا (2) فَالْحاِمالَِت ِوقْرا (1)والذَّاِرياِت ذَروا 

 وِانَّ (5)ما توعدونَ لَصاِدق  ِان(4) فَالْمقَسماِت اَمرا (3)
 اِقعلَو ين(6)الد  

51 ZARİYAT SURESİ  
Kur'ân-ı Kerîm'in 51. sûresi. 60 âyet, 370 kelime ve 1286 harftir. 
Mekkî sûrelerden olup, Ahkaf sûresinden sonra nâzil olmuştur. 
Adı birinci âyetinin ilk kelimesi olan "ez-Zâriyât" tan alınmıştır. 
Zâriyât kelimesi, zâriyetün kelimesinin çoğuludur ve şiddetli 
rüzgâr demektir.458 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

و Andolsun اِتالذَّاِري katıp savuranlaraاوذَر  tozu dumana 
1) Andolsun tozu dumana katıp savuranlara, 

 taşıyanlara  ِوقْراDerken ağır yük فَالْحاِملَاِت
2) Derken ağır yük taşıyanlara, 

 kolaylıkla  يسراSonra akıp gidenlere فَالْجاِرياِت
3) Sonra kolaylıkla akıp gidenlere, 

 işi  َأمراSonra taksim edenlere ki فَالْمقَسماِت
4) Sonra işi taksim edenlere ki, 

 doğrudur  لَصاِدقvaadedilenٌ  تُوعدونKuşkusuz ِإنَّما
5) Kuşkusuz vaadedilen doğrudur..  

ِإنو Ve şüphesiz kiينالد  dinاِقعلَو  elbette gerçekleşecektir 
6) Ve şüphesiz ki din (hesab günü) elbette gerçekleşecektir. 
(*)İlk kurulan şu düzeni Allah'a nisbet etmiyenlerin, ikinci hayatı ve 
düzeni kabul etmeleri veya öyle bir günün geleceğine inanmaları pek 
düşünülemez. O bakımdan Kur'ân, sık sık mevcut düzendeki belgelere 
yer vermekte ve insan aklına malzeme takdim ederek yol göstermekte; 
temel bilgi verip ilmî araştırmaya teşvikte bulunmaktadır. Zira âhirete 
inanmanın yolu, mevcut düzenin Allah tarafından yaratıldığına  
inanmaktan  geçer. Dünya her yanıyla teklif, imân, sâlih amel ve 
olgunlaşma dönemidir. Âhiret ise, hesap ve ceza günüdür. O bakımdan 
ona “yevmü'ddîn” denilmektedir. 
 
 
 

كَمو niceلَكْنَاَأه  Biz helak ettikملَهقَب  önceٍنقَر ِمن  kasabalarıمه  
bunlardanَأشَد  daha çetin مِمنْه kendilerinden طْشًاب güce sahip

 yer buldular  هْل ِمنYeri  ِفي الِْبلَاِدdelik deşik etmişlerdi فَنَقَّبوا
mı?ِحيٍصم  Kaçıp sığınacak 

36) Biz, bunlardan önce kendilerinden daha çetin güce 
sahip nice kasabaları helak ettik. Yeri delik deşik 
etmişlerdi. Kaçıp sığınacak yer buldular mı?  

ِإن Hiç şüphesizِفي ذَِلك  bundaىلَِذكْر  bir öğüt vardırنِلم  
kimse içinقَلْب لَه كَان  kalbi olanَأو  ya daَألْقَى  verenعمالس  

kulakوهو  olarakشَِهيد  şahid  
37) Hiç şüphesiz bunda, kalbi olan ya da bir şahid olarak 
kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. 

لَقَدو Andolsunخَلَقْنَا  biz yarattıkاِتاومالس  gökleriو  ve ضالَْأر 
yeriو  ve ام bulunanlarıامنَهيب  ikisi arasındaِفي ِستَِّة  altıاٍمَأي  

gündeنَاسا ممو  bize dokunmadıلُغُوٍب ِمن  hiç bir yorgunluk 
38) Andolsun, biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 
altı günde yarattık; bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.  

ِبرفَاص Öyleyse sen sabretلَىع  onlarınقُولُونا يم  
söylediklerineو  ve حبس tesbih etِدمِبح  hamd ileكبر  Rabbini

önce قَبَل ve  وgüneşin  الشَّمِسdoğuşundan  طُلُوِعönce قَبَل
 batışından الْغُروِب

39) Öyleyse sen, onların söylediklerine sabret ve Rabbini 
güneşin doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile 
tesbih et.  

 ve  وO’nu tesbih et حه فَسبGecenin bir bölümünde وِمن اللَّيِل
اربَأد arkasından daوِدجالس  secdelerin 

40) Gecenin bir bölümünde ve secdelerin arkasından da 
O’nu tesbih et.  

تَِمعاسو kulak verموي  güneنَاِدي  çağrıda bulunacağıنَاِديالْم  
Çağırıcınınكَاٍن  ِمنم bir yerdenَِريٍب ق yakın 

41) Çağırıcının, yakın bir yerden çağrıda bulunacağı güne 
kulak ver; 

موي O günونعمسي  işitirlerَةحيالص  o çığlığıِّقِبالْح  bir gerçek 
olarakذَِلك  İşte buموي  günüdürوِجالْخُر  çıkış 

42) O gün, o çığlığı bir gerçek olarak işitirler. İşte bu çıkış 
günüdür. 

 نُِميتُ ve  وdirilten  نُحِييbiziz, biz  نَحنGerçek şu ki ِإنَّا
öldürenو  Ve نَاِإلَي yalnızca bize aittirِصيرالْم  dönüş de 

43) Gerçek şu ki, dirilten ve öldüren biziz, biz. Ve dönüş de 
yalnızca bize aittir. 

موي O günُتَشَقَّق  çatlayıp ayrılır daضالَْأر  yerمنْهع  onlardan
  علَينَاbir toplamadır  حشْرİşte bu  ذَِلكhızla koşarlar ِسراعا

bize göreِسيري  kolay olan 
44) O gün yer, onlardan çatlayıp ayrılır da hızla koşarlar. 
İşte bu, bize göre oldukça kolay olan bir toplamadır. 

ننَح Bizلَمَأع  daha iyi bilirizاِبم  onların nelerقُولُوني  
söyledikleriniَا َأنْتمو  Sen değilsinِهملَيع  onların üzerinde

şu halde  منKur’an ile  ِبالْقُرآِنöğüt ver  فَذَكِّرbir zorba ِبجباٍر
 benim kesin tehdidimden  وِعيِدkorkanlara يخَافُ

45) Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen 
onların üzerinde bir zorba değilsin; şu halde, benim kesin 
tehdidimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver. 
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16) Rablerinin, kendilerine verdiklerini alırlar; şüphe yok ki 
onlar, bundan önce, iyilik ederlerdi. 

 هجعونما يGecelerin ِمن اللَّيِلaz bir kısmında كَانُوا قَِليلًا
uyurlardı 

17) Gecelerin az bir kısmında uyurlardı. 
و Ve اِرحِبالَْأس seher vaktiمه  onlarونتَغِْفرسي  bağışlanma 

18) Ve onlar seher vakti, bağışlanma dilerlerdi. 
و Ve اِلِهموِفي َأم mallarındaٌّقح  bir hak vardıاِئِلِللس  dileyeneو  

veوِمرحالْم  mahrûm olana 
19) Ve mallarında, dileyene ve mahrûm olana bir hak vardı. 

و Ve ِضِفي الَْأر yeryüzündeٌاتآي  deliller varوِقِنينِللْم  inananlar 
için 

20) Ve yeryüzünde inananlar için deliller var. 
و Veِفي َأنفُِسكُم  kendi özünüzde deَأفَلَا  hâlâ mıونِصرتُب  

görmezsiniz? 
21) Ve kendi özünüzde de, hâlâ mı görmezsiniz? 

و Ve اِءمِفي الس gökte deقُكُمِرز  size rızkınızو  ve وندا تُوعم 
vaadedilen var 

22) Ve gökte de rızkınız ve size vaad edilen var. 
برفَو Andolsun Rabbine kiاِءمالس  göğünو  ve ِضالَْأر 

yeryüzününِإنَّه  hiç şüphe yokٌّقلَح  gerçektir oِمثَْل  nasıl ام 
َأنَّكُم sizتَنِطقُون  konuşup söylüyorsunuz 

23) Andolsun göğün ve yeryüzünün Rabbine ki hiç şüphe 
yok, gerçektir o, nasıl siz konuşup söylüyorsunuz. 

 konuklarına  ضيِفâit haber  حِديثُ?sana  َأتَاكgeldi mi هْل
اِهيمرِإب İbrâhîm'inِمينكْرالْم  ağırlanan 

24) İbrâhîm'in, ağırlanan konuklarına âit haber, geldi mi 
sana? 

 demişlerdi  فَقَالُواkapısına  علَيِهgirmişlerdi de  دخَلُواHani ِإذْ
  قَومesenlik size  سلَامo da demişti  قَاَلesenlik sana سلَاما

وننكَرم ey yabancılar 
25) Hani, kapısına girmişlerdi de esenlik sana demişlerdi; o 
da esenlik size demişti, ey yabancılar. 

  ِبِعجٍلgetirmişti  فَجاءAilesinin yanına  ِإلَى َأهِلِهgitmişti de فَراغَ
danaِميٍنس  bir semiz 

26) Ailesinin yanına gitmişti de bir semiz dana getirmişti. 
هبفَقَر önüne koymuştu daِهمِإلَي  Onlarınقَاَل  demiştiَألَا تَْأكُلُون  

yemez misiniz 
27) Onların önüne koymuştu da yemez misiniz demişti. 

فََأوسج düşmüştüمِمنْه  onlardan, içineًِخيفَة  bir korkuقَالُوا  
demişlerdiْلَا تَخَف  korkmaو  ve وشَّرب müjdelemişlerdiه  ona 

 bilgi sahibi  عِليٍمbir oğlu olacağını ِبغُلَاٍم
28) Onlardan, içine bir korku düşmüştü de korkma 
demişlerdi ve ona, bilgi sâhibi bir oğlu olacağını 
müjdelemişlerdi. 

 bir  ِفي صرٍةkarısı, onlara  امرَأتُهDerken dönmüştü de فََأقْبلَتْ
çığlık atıpْكَّتفَص  vurmuştuاههجو  yüzünüو  veْقَالَت  demişti 

وزجع bir kocakarıyımِقيمع  ben kısır 
29) Derken karısı, onlara dönmüştü de bir çığlık atıp 
yüzünü vurmuştu ve ben kısır bir kocakarıyım demişti. 

 şüphe  ِإنَّهRabbin  ربِكdedi  قَاَلbu, böyle  كَذَِلكdediler قَالُوا
yok ki وه  Oِكيمالْح  Hakimdirِليمالْع  her şeyi Bilir 

30) Onlar, bu, böyle dediler, Rabbin böyle dedi; şüphe yok 
ki O, Hakimdir, her şeyi Bilir. 
 
 
 
 
 
 

 (8)قَوٍل مختِلٍف  ِانكُم لَِفى (7)والسمآِء ذَاِت الْحبِك 
 اُِفك نم هنع فَكؤونَ (9)ياصرِفى (10) قُِتلَ الْخ مه اَلَِّذين 

 يوم هم (12) يسئَلُونَ اَيانَ يوم الديِن (11)غَمرٍة ساهونَ 
ِه  ذُوقُوا ِفتنتكُم هذَا الَِّذى كُنتم ِب(13)علَى الناِر يفْتنونَ 

 اَِخِذين (15) ِانَّ الْمتِقني ِفى جناٍت وعيوٍن (14)تستعِجلُونَ 
 ِسِننيحم لَ ذَِلكوا قَبكَان مهِان مهبر ميهآ اَتوا (16)مكاَن 

 وِباْالَسحاِر هم يستغِفرونَ (17)قَِليالً ِمن اللَّيِل ما يهجعونَ 
 وِفى (19) اَمواِلِهم حق ِللسآِئِل والْمحروِم  وِفى(18)

 وِقِننيِللْم اتِض اَيونَ (20)اْالَرِصرباَفَالَ ت فُِسكُمِفى اَنو 
 فَورب (22) وِفى السمآِء ِرزقُكُم وما توعدونَ (21)

آ اَنِمثْلَ م قلَح هِض ِاناْالَرآِء ومِطقُونَ السنت لْ (23)كُمه 
 ِمنيكْرالْم ِهيمرِف ِابيِديثُ ضح يكِه (24)اَتلَيلُوا عخِاذْ د 
 فَراغَ ِالَى اَهِلِه (25)فَقَالُوا سالَما قَالَ سالَم قَوم منكَرونَ 

 (27)لُونَ  فَقَربه ِالَيِهم قَالَ اَالَ تأْكُ(26)فَجآَء ِبِعجٍل سِمٍني 
 (28)فَاَوجس ِمنهم ِخيفَةً قَالُوا الَ تخف وبشروه ِبغالٍَم عِليٍم 

 ِقيمع وزجع قَالَتا وههجو كَّتٍة فَصرِفى ص هاَترلَِت امفَاَقْب
(29) ِليمالْع ِكيمالْح وه هِك ِانبقَالَ ر (30) قَالُوا كَذَِلك 

و andolsun kiاِءمالس  göğeذَاِت  İçindeِكبالْح  yörüngeleri olan 
7) İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki,  

ِإنَّكُم Sizٍللَِفي قَو  sözler söylüyorsunuzخْتَِلٍفم  çelişkili 
8)Siz çelişkili sözler söylüyorsunuz.  

ْؤفَكي döndürülürنْهع  Ondanُأِفك نم  dönen 
9)Ondan (Kur'an'dan veya imandan) dönen döndürülür 
(engellenmez).  

 !o koyu yalancılar  الْخَراصونKahrolsun قُِتَل
10) Kahrolsun o koyu yalancılar!  

مه الَِّذين Onlarٍةرِفي غَم  cehalet içerisinde kalmışوناهس  
gafillerdir 

11) Onlar cehalet içerisinde kalmış gafillerdir.  
َألُونسي Sorarlarانَأي  Ne zaman gelecekموي  günü?يِنالد  cezâ 

12) Sorarlar: Ne zaman gelecek cezâ günü? 
موي O günمه onlarلَى النَّاِرع  ateşe atılıpفْتَنُوني  sınanırlar 

13) O gün onlar, ateşe atılıp sınanırlar. 
  الَِّذي كُنتُم ِبِهişte buydu  هذَاbelanızı  ِفتْنَتَكُمTadın ذُوقُوا

istediğinizِجلُونتَعتَس  çabucak gelmesini 
14) Tadın belanızı; işte buydu çabucak gelmesini 
istediğiniz. 

ِإن Şüphe yok kiتَِّقينالْم  çekinenlerَّناٍت ِفي ج cennetlerdedir
 pınar başlarında وعيوٍن

15) Şüphe yok ki çekinenler, cennetlerdedir, pınar 
başlarında. 

آِخِذين Alırlarما آتَاهم kendilerine verdikleriniمهبر Rablerinin
مِإنَّه şüphe yok ki onlarكَانُوا  ederlerdiَلقَب  önceذَِلك  bundan

ِسِنينحم iyilik 
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 قَالُوآ ِانآ اُرِسلْنآ ِالَى (31)قَالَ فَما خطْبكُم اَيها الْمرسلُونَ 
 ِرِمنيجٍم مِطٍني (32)قَو ةً ِمنارِحج ِهملَيِسلَ عر(33) ِلن 

 فَاَخرجنا من كَانَ ِفيها ِمن (34)ني مسومةً ِعند ربك ِللْمسِرِف
 ِمِننيؤ(35)الْم ِلِمنيسالْم ٍت ِمنيب را غَيا ِفيهندجا وفَم 

(36) اْالَِليم ذَابافُونَ الْعخي ةً ِللَِّذينآ اَيا ِفيهكْنرت(37) و 
نَ ِبسوعِالَى ِفر اهلْنسى ِاذْ اَروسِفى مِبٍني و(38)لْطَاٍن م 

 فَاَخذْناه وجنوده (39)فَتولَّى ِبركِْنِه وقَالَ ساِحر اَو مجنونٌ 
 ِليمم وهو مِفى الْي ماهذْنب(40)فَن ِهملَيا علْنساٍد ِاذْ اَرِفى عو 

 ِقيمالْع يحِه(41)الرلَيع تٍء اَتىش ِمن ذَرا تم  هلَتعِاالَّ ج 
 وِفى ثَمود ِاذْ ِقيلَ لَهم تمتعوا حتى ِحٍني (42)كَالرِميِم 

 فَعتوا عن اَمِر ربِهم فَاَخذَتهم الصاِعقَةُ وهم ينظُرونَ (43)
(44) ِصِرينتنوا ما كَانماٍم وِقي وا ِمنطَاعتا اس(45) فَممقَوو  

 ا فَاِسِقنيموا قَوكَان مهلُ ِانقَب وٍح ِمنا (46)ناهنينآَء بمالسو 
 واْالَرض فَرشناها فَِنعم الْماِهدونَ (47)ِباَييٍد وِانا لَموِسعونَ 

 (49) وِمن كُلِّ شىٍء خلَقْنا زوجيِن لَعلَّكُم تذَكَّرونَ (48)
فَِفر ِبنيم ِذيرن هِمن ى لَكُم(50)وآ ِالَى اِهللا ِان علُوا معجالَ تو 

 ِبنيم ِذيرن هِمن ى لَكُمِان را اَخ(51)اِهللا ِالَه 
 ne ayakta  ِمن ِقياٍمgüçleri kalmıştı استَطَاعوا Derken فَما

durmayaامو  ne deنتَِصِرينكَانُوا م  bir yardım görmüşlerdi 
45) Derken ne ayakta durmaya güçleri kalmıştı, ne de bir 
yardım görmüşlerdi. 

و Ve مقَو kavmi kiنُوٍح  Nûh ُلقَب ِمن  daha önce deمِإنَّه  
onlarامكَانُوا قَو  bir topluluktuفَاِسِقين  fasık 

46) Ve daha önce de Nûh kavmi ki şüphe yok, onlar, fasık 
bir topluluktu. 

و Veاءمالس  gökleriانَاهنَيب  kurdukيٍدِبَأي  kudretleِإنَّاو  
onlardan dahaونوِسعلَم  üstününe gücümüz yeter 

47) Ve gökleri kurduk kudretle, onlardan daha üstününe 
gücümüz yeter. 

و Veضالَْأر  yeryüzünüا فَرشْنَاه yayıp döşedikمفَِنع  daha da 
güzelوناِهدالْم  döşeriz 

48) Ve yeryüzünü yayıp döşedik, daha da güzel döşeriz. 

و Ve ِّكُل ِمن herٍءشَي  şeyiخَلَقْنَا  yarattıkِنيجوز  çiftلَّكُملَع  
belkiونتَذَكَّر  ibret alırsınız diye 

49) Ve belki, ibret alırsınız diye her şeyi çift yarattık. 

  لَكُمşüphe yok ki ben  ِإنِّيAllah'a  ِإلَى اللَِّهArtık kaçın فَِفروا
sizeِمنْه  onun tarafındanنَِذير  bir korkutucuyumِبينم  

apaçık 
50) Artık kaçın Allah'a, şüphe yok ki ben size, onun 
tarafından, apaçık bir korkutucuyum. 

و Ve لُواعلَا تَج kabûl etmeyinعم  berâberاللَِّه  Allah'laاِإلَه  
mâbutآخَر  bir başka ِإنِّي  şüphe yok ki benلَكُم  sizeِمنْه  

onun tarafındanنَِذير  bir korkutucuyumِبينم  apaçık 
51) Ve Allah'la berâber bir başka mâbut kabûl etmeyin; 
şüphe yok ki ben size, onun tarafından, apaçık bir 
korkutucuyum. 
 

 elçiler  الْمرسلُونey  َأيهاişiniz nedir  فَما خَطْبكُمdemişti قَاَل
31) (İbrâhim,) işiniz nedir ey elçiler demişti. 

 ِإلَىgönderildik  ُأرِسلْنَاşüphe yok ki biz  ِإنَّاdemişlerdi قَالُوا
 günahkar  مجِرِمينbir topluluğa قَوٍم

32) Şüphe yok ki biz, günahkar bir topluluğa gönderildik 
demişlerdi. 

  ِمن ِطيٍنtaşlar  ِحجارةÜstlerineً  علَيِهمyağdırmak için ِلنُرِسَل
balçıktan 

33) Üstlerine balçıktan taşlar yağdırmak için. 

  ِللْمسِرِفينRabbinin  ربكkatında  ِعنْدdamgalanmış مسومةً
haddi aşanlar için 

34) Rabbinin katında damgalanmış, haddi aşanlar için. 

orada  ِفيهاvarsa  كَانkim   منDerken çıkarmıştık فََأخْرجنَا
ْؤِمِنينالْم ِمن inananlardan 

35) Derken, orada inananlardan kim varsa çıkarmıştık. 

  غَيرorada  ِفيهاbulamamıştık  وجدنَاGerçekten de مافَ
başkaٍتيب  bir evِمن  bir ev halkındanِلِمينسالْم  Müslüman 

da 
36) Gerçekten de bir ev halkından başka orada Müslüman 
da bulamamıştık. 

و Ve كْنَاتَر bırakmıştıkاِفيه  oradaًةآي  bir delilخَافُوني ِللَِّذين  
korkanlaraذَابالْع  azaptanالَْأِليم  elemli 

37) Ve orada, elemli azaptan korkanlara bir delil 
bırakmıştık. 

و Ve ىوسِفي م Mûsâ'da daِْإذ  haniلْنَاسَأر  göndermiştikه  
onuنوعِإلَى ِفر  Firavun'aلْطَاٍنِبس  bir delilleِبيٍنم  apaçık 

38) Ve Mûsâ'da da; hani onu apaçık bir delille Firavun'a 
göndermiştik. 

  وقَاَلbütün kuvvetiyle  ِبركِْنِهDerken dönmüştü de فَتَولَّى
demiştiاِحرس  ya büyücüَأو  yahut daنُونجم  deli 

39) Derken bütün kuvvetiyle dönmüştü de ya büyücü 
demişti, yahut da deli. 

فََأخَذْنَاه Onu yakalamıştıkو  ve هنُودج ordusunuذْنَافَنَب  
atıvermiştik deمه  onlarıمِفي الْي  denizeوهو  oِليمم  

kendisini kınayıp durmadaydı 
40) Onu ve ordusunu yakalamıştık, onları denize 
atıvermiştik de o kendisini kınayıp durmadaydı. 

  َأرسلْنَاhani  ِإذÂd kavminde deْ  عاٍدbir delil var وِفي
göndermiştikِهملَيع  onlaraيحالر  bir fırtınaِقيمالْع  her şeyi 
kasıp kavuran 

41) Âd kavminde de bir delil var; hani onlara, her şeyi kasıp 
kavuran bir fırtına göndermiştik. 

 neye َأتَتْ  o şeyi  ِمن شَيٍءgeçmiş تَذَرNereden  ما
dokunmuşsa ِهلَيع orasınıلَتْهعِإلَّا ج  döndürmüştüِميِمكَالر  

çürümüş kemiğe 
42) Nereden geçmiş, neye dokunmuşsa orasını, o şeyi 
çürümüş kemiğe döndürmüştü. 

و Ve ِفي delil varودثَم  Semûd'da daِْإذ  haniِقيَل  demiştik
ملَه oradaواتَّعتَم  geçininتَّىح  bir zamanadekِحيٍن  muayyen

43) Ve Semûd (kavmi de) delil var; hani, muayyen bir 
zamana dek orada geçinin demiştik. 

 emrine َأمِر عنDerken azgınlıkta bulunmuşlardı da  فَعتَوا
karşıِهمبر  Rablerininمفََأخَذَتْه  gelip helâk edivermişti

 bakıp  ينظُرونonlar da  وهمonları bir yıldırımdır الصاِعقَةُ
duruyorlardı 

44) Derken Rablerinin emrine karşı azgınlıkta 
bulunmuşlardı da onları bir yıldırımdır, gelip helâk 
edivermişti ve onlar da bakıp duruyorlardı. 
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فَِإن Kuşkusuzِللَِّذين  kendilerineواظَلَم  zulmedenlereاذَنُوب  
payıِمثَْل  gibiذَنُوِب  bir azap payı varاِبِهمحَأص  

arkadaşlarınınِجلُوِنيتَعسفَلَا ي  artık acele etmesinler 
59) Kuşkusuz kendilerine zulmedenlere, arkadaşlarının 
payı, gibi bir azap payı var, artık acele etmesinler. 

 الَِّذي günden  ِمن يوِمِهمkâfirlere  ِللَِّذين كَفَرواYazık فَويٌل
وندوعي kendilerine vaad edilen 

60) Yazık kâfirlere, kendilerine vaad edilen günden. 
  

52 TUR SURESİ  
Kur'an-ı Kerîm'in 52. suresi. 49 ayet, 312 kelime ve 1500 harften 
ibarettir. Basralılar 48, Hicazlılar ise 47 ayet olduğu 
görüşündedirler. Mekkî surelerden olup, Secde suresinden sonra 
nâzil olmuştur. Adını, ilk ayetini oluşturan ve Musa (a.s)'ın Allah 
Teâlâ'dan vahiy aldığı Medyen'deki bir dağın adı olan Tûr 
kelimesinden almıştır.459 Surenin üslûbundan nâzil olduğu 
zamanın, İslâm'a karşı itirazların yapıldığı, Peygamber (a.s)'e karşı 
yoğun iftira kampanyalarının yürütüldüğü, ancak işkence ile 
yıldırma gayretlerinin henüz yoğun bir hal almadığı bir dönem 
olduğu anlaşılmaktadır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

و Andolsun الطُّوِر Tûr'a 
1) Andolsun Tûr'a. 
 Tur, Mûsâ Peygamberin Allah’ını vahyine ve Allahı tecellisine mazhar 
olduğu dağdır. 

و Veِكتَاٍب  kitabaطُوٍرسم  yazılmış 
2) Ve yazılmış kitaba. 

 Yayılmış  منْشُوٍرkâğıtta ِفي رقٍّ
3) Yayılmış kâğıtta. 
 Rak: Üstüne yazı yazılan deri anlamına gelir, kâğıda da denir. 

و Ve ِتيالْب eveوِرمعالْم  mâmur 
4) Ve mâmur eve. 

 و Veقِْفالس  tavanaفُوِعرالْم  yüceltilmiş 
5) Ve yüceltilmiş tavana. 

و Veِرحالْب  denizeوِرجسالْم  dalgalanıp duran 
6) Ve dalgalanıp duran denize. 

ِإن Şüphe yok kiَذع اب azâbıكبر  Rabbininاِقعلَو  vuku 
bulacaktır 

7) Şüphe yok ki Rabbinin azâbı, vuku bulacaktır. 

 bir defedip gideren  ِمن داِفٍعOnu  لَهbulunmayacak ما
8) Onu bir defedip gideren bulunmayacak. 

موي O günورتَم bir çalkantıyaاءمالس  gökوا مر düşüp döner 
9) O gün gök, bir çalkantıya düşüp döner. 

و Ve تَِسير yürürاُلالِْجب  dağlarاريس  yerlerinden oynayıp 
10) Ve dağlar, yerlerinden oynayıp yürür. 

  ِللْمكَذِِّبينo gün  يومِئٍذArtık yazıklar olsun فَويٌل
yalanlayanlara 

11) Artık yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. 

الَِّذين Öyle kişilerdirمه  onlar kiٍضِفي خَو  daldıkları 
bataktaونبلْعي  oynayıp dururlar 

12) Öyle kişilerdir onlar ki daldıkları batakta oynayıp 
dururlar. 

موي O günونعدي  itilip kakılarak ِإلَى نَاِر  ateşeنَّمهج  
cehennemeاعد  atılırlar 

13) O gün ateşe itilip kakılarak cehenneme atılırlar. 

  تُكَذِّبونkendisini  ِبهاsizin  الَِّتي كُنتُمateş  النَّارİşte budur هِذِه
yalanladığınız 

14) İşte budur sizin kendisini yalanladığınız ateş. 

 اَو اِحروٍل ِاالَّ قَالُوا سسر ِمن ِلِهمقَب ِمن ى الَِّذينآ اَتم كَذَِلك
 فَتولَّ (53) اَتواصوا ِبِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ (52)مجنونٌ 

 فَِانَّ الذِّكْرى تنفَع  وذَكِّر(54)عنهم فَمآ اَنت ِبملُوٍم 
 ِمِننيؤوِن ,55−الْمدبعِاالَّ ِلي ساِْالنو الِْجن لَقْتا خم(56) و 

 ِانَّ اَهللا هو (57)مآ اُِريد ِمنهم ِمن ِرزٍق ومآ اُِريد اَنْ يطِْعموِن 
 ِتنيِة الْمذُو الْقُو اقزا ِمثْلَ  فَِانَّ ِللَِّذ(58)الروبوا ذَنظَلَم ين

 فَويلٌ ِللَِّذين كَفَروا (59)ذَنوِب اَصحاِبِهم فَالَ يستعِجلُوِن 
 (60)ِمن يوِمِهم الَِّذى يوعدونَ 

 )52(سورة الطور 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 (3)وٍر  ِفى رق منش(2) وِكتاٍب مسطُوٍر (1)والطُّوِر 
 والْبحِر (5) والسقِْف الْمرفُوِع (4)والْبيِت الْمعموِر 

 ما لَه ِمن داِفٍع (7) ِانَّ عذَاب ربك لَواِقع (6)الْمسجوِر 
 (10) وتِسري الِْجبالُ سيرا (9) يوم تمور السمآُء مورا (8)

ِئٍذ ِللْممولٌ ييفَو ونَ (11)كَذِِّبنيبلْعٍض يوِفى خ مه اَلَِّذين 
 هِذِه النار الَِّتى (13) يوم يدعونَ ِالَى ناِر جهنم دعا (12)

  (14)كُنتم ِبها تكَذِّبونَ 
كَذَِلك Böyleceا َأتَىم  gelmedi kiِلِهمقَب ِمن الَِّذين  onlardan 

önce de وٍل ِمنسر hiçbir peygamberِإلَّا قَالُوا  demesinler
اِحرس ona büyücüَأو  yahut daنُونجم  deli 

52) Böylece onlardan önce de hiçbir peygamber gelmedi ki 
ona büyücü, yahut da deli demesinler. 

  قَومOnlar  همHayır  بْلbunu  ِبِه?tavsiye mi ettiler َأتَواصوا
bir topluluktuطَاغُون  azgın 

53) Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır, onlar, azgın 
bir topluluktu. 

bundan dolayı da  فَماonlardan  عنْهمArtık yüz çevir فَتَولَّ
 kınanmazsın  ِبملُوٍمsen َأنْتَ

54) Artık yüz çevir onlardan, bundan dolayı da kınanmazsın 
sen. 

و Ve ذَكِّر öğüt verفَِإن  gerçekten deىالذِّكْر  öğütتَنفَع  fayda 
verirْؤِمِنينالْم  inananlara 

55) Ve öğüt ver, gerçekten de öğüt, inananlara fayda verir. 

و Ve   ُا خَلَقْتمdiye yarattımالِْجن  cinleriو  ve الِْإنس 
insanlarıِإلَّا  ancakوِنيدبعِلي  bana kulluk etsinler 

56) Ve cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye 
yarattım. 

ا ُأِريدم istiyorumمِمنْه  Onlardanٍقِرز ِمن  ne bir rızıkو  ve 
 beni doyurmalarını  َأن يطِْعموِنيistiyorum  ُأِريدne  ما

57) Onlardan ne bir rızık istiyorum ve ne beni 
doyurmalarını istiyorum. 

ِإن Şüphe yok kiاللَّه  Allah'tırوه  Oُاقزالر  rızık verenذُو 
 kuvvetine aciz gelmeyen  الْمِتينkuvvet sâhibi الْقُوِة

58) Şüphe yok ki:  O, Allah'tır rızık veren kuvvet sâhibi, 
kuvvetine aciz gelmeyen. 
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رونَ اَفَِسحِصربالَ ت متاَن ذَآ اَمالَ (15) ه وآ اَوِبرا فَاصهلَوِاص 
 ِانَّ (16)تصِبروا سوآٌء علَيكُم ِانما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ 

 فَاِكِهني ِبمآ اَتيهم ربهم (17)الْمتِقني ِفى جناٍت ونِعيٍم 
بر مقَيهوِحيِم والْج ذَابع ما (18)هِنيئًا ِبموا هبراشكُلُوا و 

 متِكِئني علَى سرٍر مصفُوفٍَة وزوجناهم (19)كُنتم تعملُونَ 
 والَِّذين اَمنوا واتبعتهم ذُريتهم ِبِامياٍن اَلْحقْنا (20)ِبحوٍر ِعٍني 
يذُر ا ِبِهمِرٍئ ِبمٍء كُلُّ امىش ِمن ِلِهممع ِمن ماهنآ اَلَتمو مهت

 ِهنير بونَ (21)كَسهتشا يٍم ِمملَحٍة وِبفَاِكه ماهندداَمو 
(22) أِْثيمالَ تا وِفيه وا الَ لَغا كَأْسونَ ِفيهعازنت(23) ي 

 واَقْبلَ (24) لَهم كَاَنهم لُؤلُؤ مكْنونٌ ويطُوف علَيِهم ِغلْمانٌ
 قَالُوآ ِانا كُنا قَبلُ ِفى (25)بعضهم علَى بعٍض يتسآَء لُونَ 

 ِفِقنيشا مِلنوِم (26)اَهمالس ذَابا عقَينوا ونلَياُهللا ع نفَم 
(27) وهعدلُ نقَب ا ِمنا كُنِان  ِحيمالر رالْب وه ه(28)ِان 

 اَم (29)فَذَكِّر فَمآ اَنت ِبِنعمِة ربك ِبكَاِهٍن والَ مجنوٍن 
 قُلْ تربصوا فَِانى (30)يقُولُونَ شاِعر نتربص ِبِه ريب الْمنوِن 

 ِصنيبرتالْم ِمن كُمع(31)م 
و Ve َلَأقْب konuşurlar مهضعب  birbirlerineٍضعلَى بع  dönüp 

لُوناءتَسي sorarlar 
25) Ve birbirlerine dönüp sorarlar, konuşurlar. 

  ِفي َأهِلنَاdaha önce  كُنَّا قَبُلGerçekten de  ِإنَّاDerler ki قَالُوا
biz ehlimizin içindeشِْفِقينم  korku içindeydik 

26) Derler ki: Gerçekten de biz daha önce korku içindeydik 
ehlimizin içinde. 

نفَم lûtfettiاللَّه  Allahنَالَيع  bizeو  ve قَانَاو korudu biziذَابع  
azâbındanوِممالس  tâ iliklere işleyen sam yelinin 

27) Allah bize lûtfetti ve bizi korudu tâ iliklere işleyen sam 
yelinin azâbından. 

 onu çağırırdık  نَدعوهönceden  كُنَّا ِمن قَبُلGerçekten de ِإنَّا
ِإنَّه şüphe yok kiوه  Oرالْب  birr sâhibidirِحيمالر  rahîmdir 

28) Gerçekten de önceden onu çağırırdık; şüphe yok ki O, 
birr  (iyilik) sâhibidir, rahîmdir. 

فَذَكِّر Artık öğüt verافَم  gerçekten deََأنْت  senِةمِبِنع  nîmeti 
sâyesindeكبر  Rabbininِبكَاِهٍن  ne kâhinsinنُوٍنجلَا مو  ne 

deli 
29) Artık öğüt ver, gerçekten de Rabbinin nîmeti sâyesinde 
sen, ne kâhinsin, ne deli. 

َأم Yoksa قُولُوني diyorlar?شَاِعر  bir şâir kiصبنَتَر  
gözetiyoruz muِبِه  onlarبير  kötülüklerine uğramasını 

 ölmesini الْمنُوِن
30) Yoksa onlar, bir şâir ki ölmesini, kötülüklerine 
uğramasını gözetiyoruz mu diyorlar? 

 gerçekten ben de  فَِإنِّيGözetin bakalım  تَربصواDe ki قُْل
كُمعم sizinle berâberِصينبتَرالْم ِمن  gözetmedeyim 

31) De ki: Gözetin bakalım, gerçekten ben de sizinle 
berâber gözetmedeyim. 

 
 
 

رَأفَِسح Bir büyü müذَاه  buَأم  yoksaَأنْتُم  musunuz?لَا 
ونِصرتُب görmüyor 

15) Bir büyü mü bu, yoksa görmüyor musunuz? 

 لَاyahut  َأوartık sabredin  فَاصِبروا Girin ona da اصلَوها
ancak  ِإنَّماsize  علَيكُمbirdir سواءsabretmeyin  تَصِبروا
نوزتُج cezâlanacaksınızا كُنتُمم  karşılığı olarakلُونمتَع  

yaptığınızın 
16) Girin ona da artık sabredin, yahut sabretmeyin, birdir 
size; ancak yaptığınızın karşılığı olarak cezâlanacaksınız. 

  جنَّاٍتiçindedirler ِفي çekinenler  الْمتَِّقينŞüphe yok ki نِإ
cennetlerdedirو  veنَِعيٍم  nîmetler 

17) Şüphe yok ki çekinenler, cennetlerdedir ve nîmetler 
içindedirler. 

فَاِكِهين Nîmetlenirlerما آتَاهِبم  orada verdiği nîmetlerleمهبر  
Rablerininمقَاهوو  korur onlarıمهبر  Rableriذَابع  
azâbındanِحيِمالْج  cehennemin 

18) Orada Rablerinin verdiği nîmetlerle nîmetlenirler ve 
Rableri onları cehennemin azâbından korur. 

 نتُم ِبما كâfiyetler olsunُ  هِنيًئاve için  واشْربواYiyin كُلُوا
şeylere karşılıkلُونمتَع  yaptığınız 

19) yaptığınız şeylere karşılık. Yiyin ve için, âfiyetler olsun. 

تَِّكِئينم dayanarakٍررلَى سع  tahtlaraفُوفٍَةصم  Saf-saf 
dizilmişو  ve منَاهجوز onları evlendiririzوٍرِبح  hûrilerle

 iri gözlü ِعيٍن
20) Saf saf dizilmiş tahtlara dayanarak ve onları, iri gözlü 
hûrilerle evlendiririz. 

و Ve نُواآم الَِّذين inananlarlaمتْهعاتَّبو  onlara uyanlarıمتُهيذُر  
soylarındanاٍنِبِإيم  inanarakقْنَا ِبِهمَألْح  buluştururuz متَهيذُر  

soylarından gelenlerleو  veما َألَتْنَاهم  mükâfatından 
eksiltmeyizِلِهممع ِمن  yaptıklarınınٍءشَي ِمن  hiçbir şeyiُّكُل  

herِرٍئام  işبا كَسِبم  kazancınaِهينر  bağlıdır 
21) Ve inananlarla soylarından, inanarak onlara uyanları, 
soylarından gelenlerle buluştururuz ve yaptıklarının 
mükâfatından hiçbir şeyi eksiltmeyiz; her iş, kazancına 
bağlıdır. 

و Ve نَاددَأم gönüllerininمه  onlaraٍةِبفَاِكه  meyveو  ve ٍملَح et 
vereceğizونشْتَها يِمم  tam istediği 

22) Ve onlara meyve ve gönüllerinin tam istediği et 
vereceğiz. 

ونعتَنَازي Birbirlerine sunarlar kiاا كَْأسِفيه  öyle bir kadehلَا 
 ne günaha  ولَا تَْأِثيمne boş şeylerden bahsediş var لَغْو ِفيها

giriş 
23) Birbirlerine öyle bir kadeh sunarlar ki ne boş şeylerden 
bahsediş var, ne günaha giriş. 

و Ve ُطُوفي dönerِهملَيع  etraflarındaانِغلْم  genç 
hizmetçilerملَه  öylesineمكََأنَّه  sanki onlarلُْؤلٌُؤ  inciler

كْنُونم haznelerde saklanmış 
24) Ve öylesine genç hizmetçiler, etraflarında döner sanki 
onlar, hazinelerde saklanmış inciler. 
(*)Yukarıdaki âyetler, sâlih amellerde bulunan mü'minlerden yana âhirette 
hazırlanan altı kadar yüksek nimetten söz edildi. Sonra da Cennet'in diğer 
göz ve gönül açan nimetlerinden bir kısmı haber verilerek imân edenlerin 
hevesi kamçılandı. Dünyada aile fertlerini doğru yolda tutmanın önemi 
üzerinde durularak uyarıcı işaretlerde bulunuldu. 
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َأم Yoksaلَه  onların daُنَاتالْب  kızlarلَكُمو  sizin mi?نُونالْب  
erkek evlâtları 

39) Yoksa kızlar onların da erkek evlâtları sizin mi? 

َأم Yoksaمَألُهتَس  istiyorsun daارَأج  ücretمفَه  onlardan ِمن 
 bu yüzden ağır  مثْقَلُونbir borca mı giriyorlar? مغْرٍم

40) Yoksa onlardan ücret istiyorsun da bu yüzden ağır bir 
borca mı giriyorlar? 

َأم Yoksaمهِعنْد  yanlarında daبالْغَي  gizli şeyونكْتُبي مفَه  
yazıyorlar mı? 

41) Yoksa gizli şey, yanlarında da yazıyorlar mı? 

َأم Yoksaونِريدي  istiyorlarادكَي  bir düzen mi kurmak فَالَِّذين 
 cezâlanacaklar  الْمِكيدونolanlar  همAsıl kâfir كَفَروا

42) Yoksa bir düzen mi kurmak istiyorlar? Asıl 
cezâlanacaklar, kâfir olanlar. 

َأم Yoksaملَه  onlarınِإلَه  bir mâbutları mı var?رغَي  başka 
 Allah  اللَِّهŞanı yücedir münezzehtir  سبحانAllah'tan اللَِّه
 şirk koştukları şeylerden  يشِْركُونşirk koşanların عما

43) Yoksa onların Allah'tan başka bir mâbutları mı var? 
Şanı yücedir, Allah, şirk koşanların şirk koştukları şeylerden 
münezzehtir. 

و ِإن Şayetاوري  görselerفًاِكس  bir parçanınاِءمالس ِمن  
göktenاِقطًاس  düştüğünüقُولُواي  derlerابحس  bulutكُومرم  

birbiri üstüne yığılmış 
44) Şayet gökten bir parçanın düştüğünü görseler, birbiri 
üstüne yığılmış bulut derler. 

فَذَر Artık bırakمه  onlarıتَّىح  kadar لَاقُواي  karşılaşana  
مهموي günleri ile قُونعصالَِّذي ِفيِه ي  baygın düşüp 

yıkılacakları 
45) Artık onları, baygın düşüp yıkılacakları günleri ile 
karşılaşana kadar bırak. 

موي Bir gün ki,غِْنيلَا ي  gideremezمنْهع  onlardanمهدكَي  
düzenleriًئاشَي  hiçbir şeyiو  ve لَا هم onlaraونرنصي  yardım 

da edilmez 
46) Bir gün ki düzenleri, onlardan hiçbir şeyi gideremez ve 
onlara yardım da edilmez. 

و Ve ِإن şüphe yok kiواظَلَم ِللَِّذين  zulmedenlereاذَابع  azap 
da varوند  başkaذَِلك  bundanو  لَِكن fakatَأكْثَر  çoğu مه 

onlarınونلَمعلَا ي  bilmez 
47) Ve şüphe yok ki zulmedenlere, bundan başka azap da 
var fakat onların çoğu bilmez. 

و Ve ِبراص sabretكِْمِلح  hükmüneكبر  Rabbininفَِإنَّك  
gerçekten de senِننَايِبَأع  gözümüzün altındasınحبسو  

tenzîh etِدمِبح  hamdederekكبر  Rabbineِحين  zamanتَقُوم  
kalktığın 

48) Ve sabret Rabbinin hükmüne, gerçekten de gözümüzün 
altındasın sen ve kalktığın zaman Rabbine hamd ederek 
tenzîh et. 

و Ve ِلاللَّي ِمن geceleyin deهحبفَس  onu tenzîh etو  ve اربِإد 
batacağı sırada daوِمالنُّج  yıldızların 

49) Ve geceleyin de onu tenzîh et ve yıldızların batacağı 
sırada. 
(*)Sûrenin başında birtakım değerlere yemin edilerek başlandı ve İslâm'ın 
yakın gelecekte zafere kavuşacağına işaret edilerek, belli vakitlerde Cenâb-
ı Hakk'ı hamd ile tesbîh etmemiz emredilerek sûre noktalandı. 
 
 
 
 
 
 

 اَم يقُولُونَ (32)اَم تأْمرهم اَحالَمهم ِبهذَآ اَم هم قَوم طَاغُونَ 
ٍث ِمثِْلِه ِانْ كَانوا  فَلْيأْتوا ِبحِدي(33)تقَولَه بلْ الَ يؤِمنونَ 

 اِدِقنياِلقُونَ (34)صالْخ مه ٍء اَمىِر شغَي ِلقُوا ِمنخ اَم 
 اَم (36) اَم خلَقُوا السمواِت واْالَرض بلْ الَ يوِقنونَ (35)

 اَم لَهم سلَّم (37)ِعندهم خزآِئن ربك اَم هم الْمسيِطرونَ 
سِبٍني يلْطَاٍن مِبس مهِمعتسأِْت مونَ ِفيِه فَلْيِمع(38)ت لَه اَم 

 اَم تسئَلُهم اَجرا فَهم ِمن مغرٍم (39)الْبنات ولَكُم الْبنونَ 
 اَم يِريدونَ (41) اَم ِعندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ (40)مثْقَلُونَ 
 اَم لَهم ِالَه غَير اِهللا (42)ِذين كَفَروا هم الْمِكيدونَ كَيدا فَالَّ

 وِانْ يروا ِكسفًا ِمن السمآِء (43)سبحانَ اِهللا عما يشِركُونَ 
 كُومرم ابحقُولُوا ساِقطًا يالَقُوا (44)سى يتح مهفَذَر 

 يوم الَ يغِنى عنهم كَيدهم (45)نَ يومهم الَِّذى ِفيِه يصعقُو
 وِانَّ ِللَِّذين ظَلَموا عذَابا دونَ (46)شيئًا والَ هم ينصرونَ 

 واصِبر ِلحكِْم ربك (47)ذَِلك ولَِكن اَكْثَرهم الَ يعلَمونَ 
 وِمن اللَّيِل (48)ني تقُوم فَِانك ِباَعيِننا وسبح ِبحمِد ربك ِح

 (49)فَسبحه وِادبار النجوِم 
َأم Yoksaمهرتَْأم  emrediyor onlaraمهلَامَأح  akılları mıذَاِبه  

bu sözleriَأم  yoksaمه  onlar?مقَو  bir topluluk muطَاغُون  
azgın 

32) Yoksa bu sözleri onlara akılları mı emrediyor, yoksa 
azgın bir topluluk mu onlar? 

َأم Yoksaقُولُوني  diyorlar?لَهتَقَو  onu kendisi uyduruyor mu
 inanmamışlardır  لَا يْؤِمنُونHayır onlar بل

33) Yoksa onu kendisi uyduruyor mu diyorlar? Hayır, onlar 
inanmamışlardır. 

eğer  ِإنbuna benzer  ِمثِْلِهbir söz  ِبحِديٍثArtık getirin افَلْيْأتُو
 doğru sözlü  صاِدِقينiseniz كَانُوا

34) Artık buna benzer bir söz getirin eğer doğru sözlü 
iseniz. 

َأم Yoksaخُِلقُوا  yaratıldıٍءِر شَيغَي ِمن  boşu boşuna mıَأم  
yoksaمه  onlar mıا لْخَاِلقُون yaratıcılar? 

35) Yoksa boşu boşuna mı yaratıldı onlar, yoksa onlar mı 
yaratıcılar? 

َأم Yoksaخَلَقُوا  yarattı onlar?اِتاومالس  gökleriو  ve ضالَْأر 
yeryüzünüلب  Hayırوِقنُونلَا ي  inanmamışlardır onlar 

36) Yoksa gökleri ve yeryüzünü mü yarattı onlar? Hayır, 
inanmamışlardır onlar. 

َأم Yoksaمهِعنْد  onların yanında mıاِئنخَز  hazneleriكبر  
Rabbininَأم  yoksaمه  onlarونِطريسالْم  sorumsuz bir 

saltanata mı sâhip? 
37) Yoksa onların yanında mı Rabbinin hazineleri, yoksa 
onlar sorumsuz bir saltanata mı sâhip? 

َأم Yoksaملَه  onlarınلَّمس  merdivenleri var daونتَِمعسي  
duyuyorlar? ِفيِه orada mıْأِتفَلْي  Öyleyse göstersinمهتَِمعسم  

duyanlarıلْطَاٍنِبس  bir delilِبيٍنم  apaçık 
38) Yoksa onların merdivenleri var da orada mı duyuyorlar? 
Öyleyse duyanları, apaçık bir delil göstersin.   
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 )53(سورة النجم 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 وما (2) ما ضلَّ صاِحبكُم وما غَوى (1)والنجِم ِاذَا هوى 
 علَّمه (4)حى يوحى  ِانْ هو ِاالَّ و(3)ينِطق عِن الْهوى 

 وهو ِباْالُفُِق اْالَعلَى (6) ذُو ِمرٍة فَاستوى (5)شِديد الْقُوى 
 (9) فَكَانَ قَاب قَوسيِن اَو اَدنى (8) ثُم دنا فَتدلَّى (7)

 ما كَذَب الْفُؤاد ما راَى (10)فَاَوحى ِالَى عبِدِه مآ اَوحى 
 ولَقَد راَه نزلَةً اُخرى (12) اَفَتمارونه علَى ما يرى (11)
 ِاذْ (15) ِعندها جنةُ الْمأْوى (14) ِعند ِسدرِة الْمنتهى (13)

 (17) ما زاغَ الْبصر وما طَغى (16)يغشى السدرةَ ما يغشى 
 اَفَراَيتم الالَّت والْعزى (18) الْكُبرى لَقَد راَى ِمن اَياِت ربِه

 اَلَكُم الذَّكَر ولَه اْالُنثَى (20) ومناةَ الثَّاِلثَةَ اْالُخرى (19)
 ِانْ ِهى ِاالَّ اَسمآٌء (22) ِتلْك ِاذًا ِقسمةٌ ِضيزى (21)

 ِبها ِمن سلْطَاٍن ِانْ يتِبعونَ سميتموهآ اَنتم واَبآؤكُم مآ اَنزلَ اُهللا
ِاالَّ الظَّن وما تهوى اْالَنفُس ولَقَد جآَء هم ِمن ربِهم الْهدى 

 فَِللَِّه اْالَِخرةُ واْالُولَى (24) اَم ِلِالنساِن ما تمنى (23)
شفَاعتهم شيئًا ِاالَّ  وكَم ِمن ملٍَك ِفى السمواِت الَ تغِنى (25)

  (26)ِمن بعِد اَنْ يأْذَنَ اُهللا ِلمن يشآُء ويرضى 
و Ve َنَاةم Menat’ı?َالثَّاِلثَة  üçüncüىالُْأخْر  olan 

20) Ve üçüncü olan Menat’ı? 
َألَكُم sizinالذَّكَر  Erkekلَهو  O’nun mu?الُْأنثَى  dişi 

21) Erkek sizin, dişi O’nun mu? 
ِتلْك buِإذًا Öyleyseٌةمِقس bir paylaştırmadırىِضيز  insafsızca 

22) Öyleyse bu, insafsızca bir paylaştırmadır. 
ِإن ِهي Onlar ibarettirِإلَّا  ancakاءمَأس  bir takım isimlerden  

  ما َأنزَلatalarınızın كُم وآباُؤsizin  َأنْتُمadlandırdığı سميتُموها
indirmediği birاللَّه  Allah’ınاِبه  kendileri hakkında ِمن 

  الظَّنancak  ِإلَّاuyarlar  يتَِّبعونOnlar  ِإنhiçbir delil سلْطَاٍن
zannaو  ve ىوا تَهم hevasınaالَْأنْفُس  nefislerinلَقَدو  Oysa 

andolsunهاءج م onlara gelmiştirِهمبر ِمن  Rablerinden 
 yol gösterici الْهدى

23) Onlar ancak sizin ve atalarınızın adlandırdığı ve 
Allah’ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği bir 
takım isimlerden ibarettir. Onlar ancak zanna ve nefislerin 
hevasına uyarlar. Oysa andolsun, onlara Rablerinden yol 
gösterici gelmiştir.  

َأم Yoksaاِنِللِْإنس insanaام her şey mi var!?نَّىتَم arzu ettiği 
24) Yoksa insana her arzu ettiği şey mi var. 

 ilk de  والُْأولَىson da  الْآِخرةİşte Allah’ındırُ فَِللَِّه
25) İşte son da ilk de Allah’ındır. 

كَمو niceلٍَكم ِمن  melekler vardır kiاِتاومِفي الس  Göklerde 
 ِإلَّا ِمنhiçbir   شَيًئاşefaatleri  شَفَاعتُهمyarar sağlamaz لَا تُغِْني

  يشَاءkimseye  ِلمنAllah’ın اللَّهizin   َأن يْأذَنvermedikçe بعِد
dileyip ىضريو razı olduğu 

26) Göklerde nice melekler vardır ki, Allah’ın dileyip razı 
olduğu kimseye izin vermedikçe şefaatleri hiçbir yarar 
sağlamaz. 
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 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

و andolsunِمالنَّج  yıldızaِإذَا  zamanىوه  Battığı 
1) Battığı zaman yıldıza andolsun;

  ما غَوىve  وArkadaşınız  صاِحبكُمasla sapmadı ما ضلَّ
batıla da yönelmedi 

2) Arkadaşınız asla sapmadı ve batıla da yönelmedi.
و Ve  ُنِْطقا يم O konuşmazىوالْه نع  hevadan 

3)Ve  O, hevadan konuşmaz.
ِإن yalnızcaوه  Oيحِإلَّا و  bir vahiydirىوحي  

vahyolunmakta olan 
4) O, yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

هلَّمع Ona öğretmiştirشَِديد  bir güç sahibiىالْقُو  üstün 
5) Ona, üstün bir güç sahibi öğretmiştir.

 Hemen  فَاستَوىÇarpıcı bir güzelliğe  ِمرٍةsahiptir ذُو
doğruluverdi 

6) Çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruluverdi.
و Ve وه oِبالُْأفُِق  bir ufukta idiلَىالَْأع  en yüksek 

7) Ve o, en yüksek bir ufukta idi.
ثُم Sonraنَاد  yaklaştıلَّىفَتَد  derken sarkıverdi 

8) Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.
فَكَان Nitekimقَاب  yakınlaştıِنيسقَو  iki yay kadarَأو  veya
 daha az َأدنَى

9) Nitekim iki yay kadar veya daha az  yakınlaştı.
  ما َأوحىO’nun kuluna  عبِدِهBöylece  ِإلَىvahyetti فََأوحى

vahyettiğini 
10) Böylece O’nun kuluna vahyettiğini vahyetti.

ا كَذَبم yalanlamadıالْفَُؤاد  Gözüyle kalbَأىا رم  
gördüğünü 

11) Gözüyle gördüğünü kalb yalanlamadı.
hakkında علَى onunla  نَهsiz tartışıyor musunuz? َأفَتُمارو
 gördükleri hakkında ما يرى

12) Gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? 
لَقَدو Andolsunآهر onu görmüştüًلَةنَز inişteىُأخْر bir diğer 

13) Andolsun, onu bir diğer inişte görmüştü.
ِعنْد yanındaِةرِسد  Sidretü’lىنْتَهالْم  Münteha’nın 

14) Sidretü’l-Münteha’nın yanında.
 Me’va da  الْمْأوىCennetü’l  جنَّةonun yanındadırُ ِعنْدها

15) Cennetü’l-Me’va da onun yanındadır.
bürüyen  ما يغْشَىSidre’yi  السدرةbürüyorduَ يغْشَىO vakit ِإذْ

16) O vakit, Sidre’yi bürüyen bürüyordu.
 aşmadı ما طَغَى ve  وGöz kayıp  الْبصرşaşmadı ما زاغَ

17) Göz kayıp şaşmadı ve aşmadı.
لَقَد Andolsunَأى ر o gördüاِتآي ِمن  ayetlerinden olanıِهبر  

Rabbininىرالْكُب  en büyük 
18) Andolsun o, Rabbinin en büyük ayetlerinden gördü. 

تُمَأيَأفَر Gördünüz müَاللَّات  Latو  ve ىزالْع Uzza’yı? 
19) Gördünüz mü, Lat ve Uzza’yı?
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و ve ِللَِّه Allah’ındırام  olan her şeyاِتاومِفي الس  Göklerde 
  َأساءواöyle ki  الَِّذينcezalandırır  ِليجِزيyerde وما ِفي الَْأرِض

kötülükte bulunanlarıاِبم  dolayısıylaِملُواع  yaptıkları 
ِزيجيو ödüllendirirنُواسَأح الَِّذين  güzel davranışta 

bulunanları daنَىسِبالْح  daha güzeliyle 
31) Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır; öyle ki, 
kötülükte bulunanları, yaptıkları dolayısıyla cezalandırır, 
güzel davranışta bulunanları da daha güzeliyle ödüllendirir. 

الَِّذين Ki onlarونتَِنبجي  kaçınırlarاِئركَب  büyük olanından 
  اللَّممdışında  ِإلَّاhayasızlıklardan الْفَواِحشَ ve  وgünahın الِْإثِْم

ufak tefek günahlarِإن  Şüphesizكبر  senin Rabbinاِسعو  
geniş olandırِةغِْفرالْم  mağfiretiوه  Oلَمَأع  en iyi bilendir 

ِبكُم siziِْإذ  zamanَأنشََأكُم  inşa ettiği ِضالَْأر ِمن yerdenو  ve ِْإذ 
halinde ikenَأنْتُم  siziٌَأِجنَّة  ceninlerطُوِنِفي ب  karnında 

اِتكُمهُأم analarınızınكُّوافَلَا تُز  temize çıkarıp durmayın 
كُمَأنفُس Öyleyse kendiniziوه  Oلَمَأع  daha iyi bilendir نِبم 
 sakınanı اتَّقَى

32) Ki onlar, ufak tefek günahlar dışında, günahın büyük 
olanından ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Şüphesiz senin 
Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi yerden inşa ettiği 
(yarattığı) zaman ve analarınızın karnında ceninler halinde 
iken sizi en iyi bilendir. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp 
durmayın. O, sakınanı daha iyi bilendir. 

 o yüz çevireni  الَِّذي تَولَّى?Şimdi gördün mü َأفَرَأيتَ
33) Şimdi, o yüz çevireni gördün mü? 

و Ve طَىَأع verdiقَِليلًا  azıcıkو  ve ىَأكْد sımsıkı elinde tuttu 
34) Ve azıcık verdi ve sımsıkı elinde tuttu. 

هَأِعنْد onun yanında daِعلْم  ilmiِبالْغَي  Gaybınوفَه  o ىري  
mu görüyor? 

35) Gaybın ilmi onun yanında da o mu görüyor? 

َأم Yoksaْأنَبي لَم  kendisine haber verilmedi mi? ا ِفيِبم 
 Musa’nın  موسىsahifelerinde olan صحِف

36) Yoksa Musa’nın sahifelerinde olan kendisine haber 
verilmedi mi?  

و Ve اِهيمرِإب İbrahimفَّىالَِّذي و  ahdine bağlıydı 
37) Ve İbrahim ahdine bağlıydı. 

  ِوزرgünah yükünü  واِزرةٌ yüklenmez  تَِزرDoğrusu َألَّا
hiçbir günahkar ىُأخْر  başkasının 

38) Doğrusu hiçbir günahkar başkasının günah yükünü 
yüklenmez. 

و Ve َأن şüphesizسلَي  yokturاِنِللِْإنس  insanaِإلَّا  başkası ام 
 kendi emeğinden سعى

39) Ve şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur. 

و Ve َأن şüphesizهيعس  kendi emeğiَفوس  ilerideىري  
görülecektir 

40) Ve şüphesiz kendi emeği ileride görülecektir. 

ثُم Sonraاهزجي  yaptıklarının karşılığı onaاءزالْج  eksiksiz 
 verilecektir الَْأوفَى

41) Sonra yaptıklarının karşılığı ona eksiksiz verilecektir. 
و Ve َأن elbetteكبِإلَى ر  Rabbinedirْنى الْمتَه son varış 

42) Ve elbette son varış Rabbinedir. 

و Ve َأنَّه doğrusuوه  O’durكحَأض  güldürenو  ve كَىَأب 
ağlatan 

43) Ve doğrusu, güldüren ve ağlatan O’dur. 

و Ve َأنَّه doğrusuوه  O’durَاتَأم  öldürenو  ve ايَأح dirilten 
44) Ve doğrusu, öldüren ve dirilten O’dur. 
 
 

ؤالَ ي ثَى ِانَّ الَِّذينةَ اْالُنِميسلَِئكَةَ تونَ الْممسِة لَيونَ ِباْالَِخرِمن
 وما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ِانْ يتِبعونَ ِاالَّ الظَّن وِانَّ الظَّن الَ (27)

 فَاَعِرض عن من تولَّى عن ِذكِْرنا (28)يغِنى ِمن الْحق شيئًا 
 ذَِلك مبلَغهم ِمن الِْعلِْم ِانَّ (29)الَّ الْحيوةَ الدنيا ولَم يِرد ِا

ربك هو اَعلَم ِبمن ضلَّ عن سِبيِلِه وهو اَعلَم ِبمِن اهتدى 
(30) الَِّذين ِزىجِض ِليا ِفى اْالَرماِت ووما ِفى السِللَِّه مو 

 (31) ويجِزى الَِّذين اَحسنوا ِبالْحسنى اَسآؤا ِبما عِملُوا
 كبِانَّ ر مِاالَّ اللَّم اِحشالْفَواِْالثِْم و آِئرونَ كَبِنبتجي اَلَِّذين
 متِاذْ اَنِض واْالَر ِمن اَكُمشِاذْ اَن ِبكُم لَماَع وِة هِفرغالْم اِسعو

اُمهاِتكُم فَالَ تزكُّوآ اَنفُسكُم هو اَعلَم ِبمِن اَِجنةٌ ِفى بطُوِن 
 واَعطَى قَِليالً واَكْدى (33) اَفَراَيت الَِّذى تولَّى (32)اتقَى 

 اَم لَم ينبأْ ِبما ِفى ,35− اَِعنده ِعلْم الْغيِب فَهو يرى (34)
 اَالَّ تِزر (37)الَِّذى وفَّى  وِابرِهيم (36)صحِف موسى 

 واَنْ لَيس ِلِالنساِن ِاالَّ ما سعى (38)واِزرةٌ ِوزر اُخرى 
 ثُم يجزيه الْجزآَء اْالَوفَى (40) واَنَّ سعيه سوف يرى (39)
اَبكَى  واَنه هو اَضحك و(42) واَنَّ ِالَى ربك الْمنتهى (41)
 (44) واَنه هو اَمات واَحيا (43)

ِإن Gerçek şu kiْؤِمنُونلَا ي الَِّذين  iman etmeyenlerِةِبالْآِخر  
ahireteونمسلَي  isimlendiriyorlarَلَاِئكَةالْم  melekleriَةِميتَس  

isimlerleالُْأنْثَى  dişi 
27) Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi 
isimlerle isimlendiriyorlar. 

 hiçbir  ِمن ِعلٍْمbununla ilgili  ِبِهonların  لَهمOysa وما
bilgileri yokturِإن  Onlarونتَِّبعي  uymaktadırlarِإلَّا  yalnızca

الظَّن zannaِإنو  Oysa gerçekteالظَّن  zanغِْنيلَا ي  yarar 
sağlamazِّقالْح ِمن  haktan yanaًئاشَي  hiçbir 

28) Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Onlar 
yalnızca zanna uymaktadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan 
yana hiçbir yarar sağlamaz. 

ِرضفََأع Şu halde sen yüz çevirلَّىتَو نم نع  sırt çevirenنع 
  ِإلَّاistemeyenden لَم يِردve   وbizim zikrimize ِذكِْرنَا

başkasınıَاةيالْح  hayatındanانْيالد  dünya 
29) Şu halde sen, bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya 
hayatından başkasını istemeyenden yüz çevir. 

ذَِلك İşte budurَلبم مغُه onların ulaşabildikleriالِْعلِْم ِمن  
ilimden yanaِإن  Şüphesizكبر  senin Rabbinوه  O’dur

لَمَأع en iyi bilenنِبم  kiminَّلض  saptığınıِبيِلِهس نع  yolunda
و ve وه O’durلَمَأع  en iyi bilenنِبم  kiminىتَداه  hidayet 

üzere olduğunu 
30) İşte onların ilimden yana ulaşabildikleri budur. 
Şüphesiz senin Rabbin; kimin kendi yolundan saptığını en 
iyi bilen O’dur ve kimin hidayet üzere olduğunu en iyi bilen 
O’dur. 
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ِمن نطْفٍَة ِإذَا تمنى ) 45(وأَنه خلَق الزوجيِن الذَّكَر والْأُنثَى 
وأَنه هو أَغْنى وأَقْنى ) 47(وأَنَّ علَيِه النشأَةَ الْأُخرى ) 46(
لَك عادا الْأُولَى وأَنه أَه) 49(وأَنه هو رب الشعرى ) 48(
وقَوم نوٍح ِمن قَبلُ ِإنهم كَانوا هم ) 51(وثَمود فَما أَبقَى ) 50(

فَغشاها ما غَشى ) 53(والْمؤتِفكَةَ أَهوى ) 52(أَظْلَم وأَطْغى 
ِر الْأُولَى هذَا نِذير ِمن النذُ) 55(فَِبأَي آلَاِء ربك تتمارى ) 54(
) 58(لَيس لَها ِمن دوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ ) 57( أَِزفَت الْآِزفَةُ 56(

وتضحكُونَ ولَا تبكُونَ ) 59(أَفَِمن هذَا الْحِديِث تعجبونَ 
 )62( ِللَِّه واعبدوا فَاسجدوا) 61(وأَنتم ساِمدونَ ) 60(

 )54(سورة القمر 
 اِهللا الرحمِن الرِحيِمِبسِم 

 رالْقَم قشانةُ واعِت السبروا (1)ِاقْتِرضعةً يا اَيورِانْ يو 
 ِمرتسم رقُولُوا ِسحيكُلُّ (2)وو مآَء هووآ اَهعباتوا وكَذَّبو 

 ِقرتسٍر مآِء (3)اَمباْالَن ِمن مآَء هج لَقَدو  رجدزا ِفيِه م(4)م 
 ذُرِن النغا تةٌ فَماِلغةٌ باِع (5)ِحكْمالد عدي موي مهنلَّ عوفَت 

  (6)ِالَى شىٍء نكٍُر 
54 KAMER SURESİ  

Kur'ân-ı Kerim'in 54. sûresi. 55 âyet, 342 kelime, 1413 harften 
ibarettir. Sûre, hicretten önce müşriklerin mucize istemeleriyle 
ayın yarılması mucizesi gösterilmiş fakat inkârcılar sihir olduğunu 
ileri sürüp mucizeyi yalanlamaları sonucu nazil olmuştur. Sûre, 
adını birinci âyette geçen "el-kamer" kelimesinden alır. 

 Rahim  الرِحيمRahman ِن الرحمAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 ay  الْقَمرyarıldı انْشَقَّ ve  وSaat  الساعةyakınlaştıُ اقْتَربتْ
1) Saat yakınlaştı ve ay yarıldı. 

و Ve ِإن eğerاوري  görselerًةآي  bir ayetواِرضعي  yüz 
çevirirlerو  veقُولُواي  derlerرِسح  bir sihirdirتَِمرسم  

Süregelen 
2) Ve eğer bir ayet görseler, yüz çevirirler ve: “Süregelen bir 
sihirdir.” derler. 

و ve واكَذَّب Yalanladılarواعاتَّبو  uydularمهاءوَأه  hevalarına 
 bir vadesi vardır  مستَِقرişin  َأمٍرHalbuki her وكُلُّ

3) Yalanladılar ve hevalarına uydular. Halbuki her işin bir 
vadesi vardır. 

لَقَدو Andolsunمهاءج  onlara gelmiştirاِءالَْأنْب ِمن  haberler ام 
 alıkoyucu özelliği olan  مزدجرkendisinde ِفيِه

4) Andolsun, onlara kendisinde alıkoyucu özelliği olan 
haberler gelmiştir. 

 fayda  فَما تُغِْنEn üstün seviyede  باِلغَةbir hikmettirٌ ِحكْمةٌ
vermiyorالنُّذُر  Uyarılar ise 

5) En üstün seviyede bir hikmettir. Uyarılar ise fayda 
vermiyor. 

  يدعO günde  يومonlardan  عنْهمO halde yüz çevir فَتَولَّ
çağırırاِعيالد  o çağırıcıٍءِإلَى شَي  bir şeyeنُكٍُر  bilinmedik 

6) O halde onlardan yüz çevir. O günde o çağırıcı 
bilinmedik bir şeye çağırır. 
 
 

وVe َأنَّه doğrusu O’durَخَلَق  yaratanِنيجوالز  çiftleriالذَّكَر  
erkekو  ve الُْأنْثَى dişiyi 

45) Ve doğrusu çiftleri; erkek ve dişiyi yaratan O’dur.  
meni döküldüğü  تُمنَىzaman  ِإذَاBir damla sudan ِمن نُطْفٍَة

46) Bir damla sudan meni döküldüğü zaman.
و Ve َأن Gerçek şu kiِهلَيع  O’na aittirَّشَْأةَ الن diriltme de

 diğer الُْأخْرى
47) Ve Gerçek şu ki, diğer diriltme de O’na aittir.

و Ve َأنَّه doğrusuوه  Oَأغْنَى  zenginleştirdiو  ve َأقْنَى 
hoşnut kıldı 

48) Ve doğrusu O, zenginleştirdi ve hoşnut kıldı.
و Ve َأنَّه doğrusuوه  O’durبر  Rabbiىرالشِّع  Şi’ra’nın 

49) Ve doğrusu Şi’ra’nın Rabbi O’dur.
و Veَأنَّه doğrusu Oلَكَأه helak ettiاادع Ad’ıالُْأولَى önce gelen

50) Ve doğrusu önce gelen Ad (kavmini) O helak etti.
و Ve ودثَم Semud’u daقَىا َأبفَم  Böylelikle bırakmadı 

51) Ve Semud (kavminide). Böylelikle bırakmadı.
مقَوو kavmini deنُوٍح  Nuhُلقَب ِمن  Daha önceمِإنَّه  Çünkü

مكَانُوا ه onlarَأظْلَم  daha zalimو  ve َأطْغَى daha azgındılar 
52) Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar daha zalim ve 
daha azgındılar. 

و Ve َْؤتَِفكَةالْم Altı üstüne gelen şehirleri deىوَأه  O yerin 
dibine geçirdi 

53) Ve Altı üstüne gelen şehirleri de O yerin dibine geçirdi. 
 sardırdığını  ما غَشَّىBöylece ona sardırdı فَغَشَّاها

54) Böylece ona sardırdığını sardırdı.
فَِبَأي Öyleyse hangiآلَاِء  nimetlerindenكبر  Rabbinin

 ?şüphe ediyorsun تَتَمارى
55) Öyleyse Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe 
ediyorsun? 

  الُْأولَىuyarıcılardan  ِمن النُّذُِرbir uyarıcıdır  نَِذيرBu هذَا
önceki 

56) Bu, önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
 O yaklaşmakta olan  الْآِزفَةyaklaştıُ ِزفَتَْأ

57) O yaklaşmakta olan yaklaştı.
سلَي yokturالَه  Onuوِند ِمن  başkaاللَِّه  Allah’tanٌكَاِشفَة  

açığa çıkaracak 
58) Onu Allah’tan başka açığa çıkaracak yoktur.

َأفَِمن Şimdi sizذَاه  buِديِثالْح  sözden dolayı mıونبجتَع  
hayret edersiniz? 

59) Şimdi siz bu sözden dolayı mı hayret edersiniz?
و Ve كُونحتَض gülüyorsunuzو  ve كُونلَا تَب ağlamıyorsunuz

60) Ve gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz.
و Ve َأنْتُم sizوناِمدس  baş kaldırıyorsunuz 

61) Ve siz baş kaldırıyorsunuz.
 kulluk اعبدوا ve وAllah’a ِللَِّهHemen secde edin فَاسجدوا

edin 
. edin ve kulluk edinsecdea ’Hemen Allah) 62

(*)Bunca nimet, hatırlatma ve uyarıya rağmen Allah'ın birliğini ve âhi-ret 
hayatının varlığını tartışma konusu yapma küstahlığını gösteren, Kur'an'ın 
verdiği bilgi ve çağrılar karşısında akıl ve iz'anı harekete geçirmek yerine 
gaflet için- de oyalanmaktan haz alanlar eleştirilmektedir. Buna rağmen 
62. âyette kısa ve etkileyici bir ifadeyle herkes Allah'a kulluk etmeye ve 
O'na olan saygısını belli etmeye çağlışmakta, böylece sûre asıl mesajın 
tekrar edilmesiyle bitirilmektedir. 
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وVe لْنَاهمح onu da taşıdıkلَىع üzerindeاٍحذَاِت َألْو tahtaları 
و  ve ٍرسد çivileri olan 

13) Ve onu da tahtaları ve çivileri olan (geminin) üzerinde 
taşıdık. 

  جزاءGözlerimiz önünde  ِبَأعيِننَاakıp-gitmekteydi تَجِري
bir mükafat olmak üzereنِلم  edilmiş olanaكُِفر كَان  İnkar 

14) Gözlerimiz önünde (gemi) akıp gitmekteydi. İnkar 
edilmiş olana bir mükafat olmak üzere. 

لَقَدو Andolsun kiاكْنَاهتَر  biz onu bıraktıkًةآي  bir ayetْلفَه  
O halde var mıِكٍردم ِمن  ibret alıp düşünen? 

15) Andolsun ki biz onu bir ayet olarak bıraktık. O halde var 
mı ibret alıp düşünen? 

 نُذُِر ve  وbenim azabım عذَاِبي Şu halde  كَانnasılmış? يفَفَكَ
korkutmam  

16) Şu halde benim azabım ve korkutmam nasılmış? 
لَقَدو Andolsunنَارسي  biz kolaylaştırdıkآنالْقُر  Kur’an’ıِللذِّكِْر  

zikir içinْلفَه  O halde var mıِكٍردِمن م  ibret alıp düşünen 
17) Andolsun biz Kur’an’ı zikir için kolaylaştırdık. O halde 
var mı ibret alıp düşünen? 

 benim عذَاِبي  كَانnasılmış?  فَكَيفAd daَ  عادyalanladı كَذَّبتْ
azabımو  ve نُذُِر uyarmam 

18) Ad (kavmi de) yalanladı. Şu halde benim azabım ve 
uyarmam nasılmış? 

 ِريحاً üzerlerine  علَيِهمbiz gönderdik  َأرسلْنَاMuhakkak ِإنَّا
rüzgarًراصرص  gürültülü bir rüzgarِموِفي ي  bir günde 
 uğursuz olan  مستَِمرsürekli olan نَحٍس

19) Muhakkak biz üzerlerine uğursuz olan, sürekli olan bir 
günde, gürültülü bir rüzgar gönderdik. 

 تَنِزع koparık atıyorduالنَّاس İnsanlarıمكََأنَّه  Sanki onlar 
idilerازجَأع  kütükleri نَخٍْلhurmaنقَِعٍرم  kökünden kopmuş 

20) İnsanları koparıp atıyordu. Sanki onlar kökünden 
kopmuş hurma kütükleri idiler. 

 نُذُِر ve  وbenim azabım  عذَاِبيŞu halde  كَانnasılmış كَيفَفَ
korkutmam 

21) Şu halde benim azabım ve korkutmam nasılmış? 
لَقَدو Andolsunنَارسي  biz kolaylaştırdıkآنالْقُر  Kur’an’ı ِللذِّكِْر 

zikir içinْلفَه  O halde var mıِكٍردِمن م  ibret alıp düşünen? 
22) Andolsun biz Kur’an’ı zikir için kolaylaştırdık. O halde 
var mı ibret alıp düşünen? 

 uyarıları  ِبالنُّذُِرSemud da  ثَمودyalanladı كَذَّبتْ
23) Semud (kavmi de) uyarıları yalanladı.  

 biri  واِحداBizdenً ا منbir beşere miَّ  َأبشَراDediler kiً فَقَالُوا
olanهنَّتَِّبع  uyacağız?ِإنَّا  gerçekten bizًِإذا  Bu durumdaلَِّفي  

içinde oluruzلَاٍلض  sapıklıkو  ve ٍرعس çılgınlık 
24) Dediler ki: “Bizden biri olan bir beşere mi uyacağız? Bu 
durumda gerçekten biz bir sapıklık ve çılgınlık içinde 
oluruz.” 

َأُألِْقي mı bırakıldı?الذِّكْر  Zikirِهلَيِننَا  عيِمن ب içimizden onaْلب  
Hayırوه  oكَذَّاب  çok yalan söyleyenَأِشر  bir şımarıktır 

25) “Zikir, içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o çok yalan 
söyleyen, bir şımarıktır.”  

سونلَمعي bilip-öğreneceklerdirًغَدا  Yarınِنم  kiminالْكَذَّاب  
bir yalancı olduğunu الَْأِشر şımarık 

26) Yarın kimin şımarık bir yalancı olduğunu bilip-
öğreneceklerdir. 

 o dişi deveyi  النَّاقَِةgöndeririz  مرِسلُوGerçekten biz ِإنَّا
göndeririz  ًِفتْنَة fitne olmak üzereملَّه  onlaraمهتَِقبفَار  Artık 

onları gözetleو  ve طَِبراص sabret 
27) Gerçekten biz onlara fitne olmak üzere o dişi deveyi 
göndeririz. Artık onları gözetle ve sabret! 

 ِشرتنم ادرج مهاِث كَاَنداْالَج ونَ ِمنجرخي مهارصا اَبعشخ
 (8) هذَا يوم عِسر  مهِطِعني ِالَى الداِع يقُولُ الْكَاِفرونَ(7)

 ِجردازونٌ ونجقَالُوا ما وندبوا عوٍح فَكَذَّبن مقَو ملَهقَب تكَذَّب
(9) ِصرتفَان لُوبغى ماَن هبا رع(10) فَد ابوآ اَبنحفَفَت 

 فَالْتقَى الْمآُء  وفَجرنا اْالَرض عيونا(11)السمآِء ِبمآٍء منهِمٍر 
 قُِدر ٍر قَدلَى اَمٍر (12)عسداٍح ولَى ذَاِت اَلْوع اهلْنمحو 

(13) كَانَ كُِفر نآًء ِلمزا جِننيِرى ِباَعج(14) ت لَقَدو 
 فَكَيف كَانَ عذَاِبى ونذُِر (15)تركْناهآ اَيةً فَهلْ ِمن مدِكٍر 

 (17)د يسرنا الْقُراَنَ ِللذِّكِْر فَهلْ ِمن مدِكٍر  ولَقَ(16)
 ِانآ اَرسلْنا علَيِهم (18)كَذَّبت عاد فَكَيف كَانَ عذَاِبى ونذُِر 
 ِمرتسٍس محِم نوا ِفى يرصرا ص(19)ِرحي مهكَاَن اسالن ِزعنت 

 (21) فَكَيف كَانَ عذَاِبى ونذُِر (20) اَعجاز نخٍل منقَِعٍر
 كَذَّبت ثَمود (22)ولَقَد يسرنا الْقُراَنَ ِللذِّكِْر فَهلْ ِمن مدِكٍر 

 فَقَالُوآ اَبشرا ِمنا واِحدا نتِبعه ِانآ ِاذًا لَِفى ضالٍَل (23)ِبالنذُِر 
كْر علَيِه ِمن بيِننا بلْ هو كَذَّاب اَِشر  َء اُلِْقى الذِّ(24)وسعٍر 
(25) اْالَِشر ِن الْكَذَّابا مونَ غَدلَمعيِسلُو (26) سرا مِان 

 طَِبراصو مهِقبتفَار مةً لَهناقَِة ِفت(27)الن 
onlar همGözleri   َأبصارdehşetten düşmüş olarak خُشَّعا
  جرادgibi  كََأنَّهمkabirlerinden  ِمن الَْأجداِثçıkarlar رجونيخْ

çekirgelerنتَِشرم  yayılan 
7) Gözleri dehşetten düşmüş olarak, onlar yayılan çekirgeler 
gibi kabirlerinden çıkarlar. 

ِطِعينهم Boyunlarını uzatmış olarakاِعيِإلَى الد  çağırana doğru
zorlu  عِسرbir gündür  يومBu  هذَاkafirler  الْكَاِفرونderler يقُوُل

8) Boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak, kafirler: “Bu, 
zorlu bir gündür” derler. 
Abdullah bin Mes'ud şöyle dedi: Resulullah'ın döneminde Ay ikiye ayrıldı. 
Kureyş: "Bu İbni Ebî Kebşe'nin bir sihridir, sizi büyüledi, seferdekilere de 
sorun bakalım." dediler. Sordular. Onlar da "evet gördük" dediler. Bunun 
üzerine Kamer suresinin ilk iki ayeti indi.533 

 وٍح نkavmi deُ  قَومKendilerinden önce  قَبلَهمyalanlamıştı كَذَّبتْ
Nuhوافَكَذَّب  yalanladılarنَادبع  böylece kulumuzuو  veقَالُوا  

dedilerنُونجم  Delidirِجردازو  engellediler 
9) Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı; böylece 
kulumuzu yalanladılar ve engellediler: “Delidir” dediler.  

 yenik  مغْلُوبGerçekten ben  َأنِّيRabbine  ربهdua etti فَدعا
düşmüş durumdayımفَانْتَِصر  Artık sen intikam al 

10) Rabbine dua etti: “Gerçekten ben, yenik düşmüş 
durumdayım. Artık sen intikam al.” 

 akan bir ِبماٍء göğün  السماِءkapılarını  َأبوابBiz de açtık فَفَتَحنَا
su ileِمٍرنْهم  bardaktan boşalırcasına 

11) Biz de bardaktan boşalırcasına akan bir su ile göğün 
kapılarını açtık. 

 coşkun kaynaklar  عيونًاYeri de  الَْأرضfışkırttık da وفَجرنَا
halindeفَالْتَقَى  birbirine kavuştu اءالْم  suلَى ع üzereٍرَأم  bir 

emir üzereقُِدر قَد  önceden takdir edilmiş 
12) Yeri de coşkun kaynaklar halinde fışkırttık da su, 
önceden takdir edilmiş bir emir üzere birbirine kavuştu. 
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 فَنادوا (28) ِشرٍب محتضر ونبئْهم اَنَّ الْمآَء ِقسمةٌ بينهم كُلُّ
 قَراطَى فَععفَت مهاِحبذُِر (29)صنذَاِبى وكاَنَ ع ف(30) فَكَي 

 (31)ِانآ اَرسلْنا علَيِهم صيحةً واِحدةً فَكَانوا كَهِشيِم الْمحتِظِر 
م لْ ِمناَنَ ِللذِّكِْر فَها الْقُرنرسي لَقَدِكٍر و(32)د مقَو تكَذَّب 

 ِانآ اَرسلْنا علَيِهم حاِصبا ِاالَّ اَلَ لُوٍط نجيناهم (33)لُوٍط ِبالنذُِر 
 (35) ِنعمةً ِمن ِعنِدنا كَذَِلك نجِزى من شكَر (34)ِبسحٍر 

 ولَقَد راودوه عن (36)ولَقَد اَنذَرهم بطْشتناَ فَتماروا ِبالنذُِر 
 ولَقَد (37)ضيِفِه فَطَمسنآ اَعينهم فَذُوقُوا عذَاِبى ونذُِر 

 ِقرتسم ذَابةً عكْرب مهحبذُِر (38)صنذَاِبى وفَذُوقُوا ع 
لَقَد  و(40) ولَقَد يسرنا الْقُراَنَ ِللذِّكِْر فَهلْ ِمن مدِكٍر (39)

 ذُرنَ النوعآَء اَلَ ِفرذَ (41)جاَخ ماهذْنا فَاَخا كُلِّهاِتنوا ِباَيكَذَّب 
 اَكُفَّاركُم خير ِمن اُولَِئكُم اَم لَكُم برآَء ةٌ ِفى (42)عِزيٍز مقْتِدٍر 

هزم الْجمع  سي(44) اَم يقُولُونَ نحن جِميع منتِصر (43)الزبِر 
 ربلُّونَ الدوي(45)و راَمى وهةُ اَداعالسو مهِعدوةُ ماعِل السب 

 يوم يسحبونَ ِفى (47) ِانَّ الْمجِرِمني ِفى ضالٍَل وسعٍر (46)
 قَرس سذُوقُوا م وِهِهمجلَى واِر علَ(48)النٍء خىا كُلَّ شِان  اهقْن

 (49)ِبقَدٍر 
  فََأخَذْنَاهمtümünü  كُلِّهاAyetlerimizin  ِبآياِتنَاyalanladılar كَذَّبوا

yakalayıverdikََأخْذ  yakalayışıylaِزيٍزع  güçlüقْتَِدٍرم  kudretli  
42) Ayetlerimizin tümünü yalanladılar. Biz de onları üstün, 
güçlü, kudretli yakalayışıyla yakalayıverdik.  

كُمَأكُفَّار Sizin kafirleriniz mıرخَي  daha hayırlıdır?لَِئكُمُأو ِمن  
bunlardanَأم  Yoksaلَكُم  sizin içinٌةاءرب  bir beraat mı var? 
 kitaplarda ِفي الزبِر

43) Sizin kafirleriniz bunlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa 
kitaplarda sizin için bir beraat mı var? 

َأم Yoksa onlarقُولُوني  mu diyorlar?ننَح  Bizِميعج  bir 
topluluğuzنْتَِصرم  birbirine yardım eden 

44) Yoksa onlar: “Biz birbirine yardım eden bir 
topluluğuz.” mu diyorlar? 

مزهيس Yakında yenilecekْال عمج o toplulukو  ve لُّونوي 
dönerek kaçacaklardırربالد  arkalarını 

45) Yakında o topluluk yenilecek ve arkalarını dönerek 
kaçacaklardır. 

  والساعةonlara vaadedilenُ  موِعدهمsaattir  الساعةBilakisُ بْل
O saatىهَأد  büyükو  veَأم ر acıdır 

46) Bilakis onlara vaadedilen saattir. O saat büyük ve acıdır. 
ِإن Şüphesizِرِمينجالْم  suçlularلَاٍلِفي ض  sapıklıktaو  ve ٍرعس 

çılgın ateş içindedirler 
47) Şüphesiz suçlular sapıklıkta ve çılgın ateş içindedirler. 

موي günوبحسي ن sürünecekleri ِفي النَّاِر  Azabın içinde لَىع 
وِهِهمجو yüzükoyun ذُوقُوا tadınسم  dokunmasınıقَرس  

cehennemin 
48) Azabın içinde yüzükoyun sürünecekleri gün 
cehennemin dokunmasını tadın! 

  ِبقَدٍرbiz yarattık  خَلَقْنَاهşeyi  شَيٍءher  كُلHiç şüphesizَّ ِإنَّا
bir kader ile 

49) Hiç şüphesiz biz her şeyi bir kader ile yarattık. 
 

وVe مْئهنَب onlara haber verَأن  kesin olarakاءالْم  suyun
مةٌِقس pay edildiğiniمنَهيب  aralarındaُّكُل  Her biriٍبِشر  içme 

sırasındaرتَضحم  hazır olsun 
28) Ve onlara, suyun aralarında kesin olarak pay edildiğini 
haber ver. Herbiri içme sırasında hazır olsun. 

 فَتَعاطَى arkadaşlarını  صاِحبهمDerken çağırdılar فَنَادوا
ayağından biçip yere devirdiقَرفَع  o da kesip hayvanı 

29) Derken arkadaşlarını çağırdılar, o da kesip hayvanı 
ayağından biçip yere devirdi. 

 نُذُِر ve  وbenim azabım  عذَاِبيŞu halde  كَانnasılmış فَكَيفَ
korkutmam 

30) Şu halde benim azabım ve korkutmam nasılmış? 
onların üzerine  علَيِهمbiz gönderdik  َأرسلْنَاÇünkü ِإنَّا

 Böylece onlar gibi  فَكَانُواbir tek  واِحدةçığlıkً صيحةً
oluverdilerِشيِمكَه  kuru otتَِظِرحالْم  ağıldaki çalıçırpı olan 

31) Çünkü biz onların üzerine bir tek çığlık gönderdik. 
Böylece onlar ağıldaki çalıçırpı olan kuru ot gibi 
oluverdiler. 

لَقَدو Andolsunنَارسي  biz kolaylaştırdıkآنالْقُر  Kur’an’ıِللذِّكِْر  
zikir içinْلفَه O halde var mıِكٍردم ِمن  ibret alıp düşünen?

32) Andolsun biz Kur’an’ı zikir için kolaylaştırdık. O halde 
var mı ibret alıp düşünen? 

 uyarıları  ِبالنُّذُِرLut  لُوٍطkavmi de  قَومyalanladı كَذَّبتْ
33) Lut kavmi de uyarıları yalanladı.

 taş  حاِصباüzerlerine  علَيِهمgönderdik  َأرسلْنَاBiz ِإنَّا
yağdıran bir rüzgarِإلَّا  müstesnaآَل  ailesiلُوٍط  Lut’un

منَاهينَج onları kurtardıkٍرحِبس  seher vaktinde 
34) Biz, üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. 
Lut’un ailesi müstesna; onları seher vaktinde kurtardık. 

  كَذَِلكTarafımızdan ِدنَا ِمن ِعنbir nimet olmak üzereْ ِنعمةً
İşte bizِزينَج  böyle mükafatlandırırızشَكَر نم  

şükredenleri 
35) Tarafımızdan bir nimet olmak üzere. İşte biz, 
şükredenleri böyle mükafatlandırırız. 

لَقَدو Oysa andolsunَأنذَر  uyarmıştıمه  onlarıطْشَتَنَاب  zorlu 
yakalamamıza karşıاوارفَتَم  kuşku ile karşılamışlardıِبالنُّذُِر  

Uyarıları 
36) Oysa andolsun, zorlu yakalamamıza karşı onları 
uyarmıştı. Uyarıları kuşku ile karşılamışlardı. 

لَقَدو Andolsunوهداور  kötülük yapmak istediler deنع 
  َأعينَهمsilme kör ettik  فَطَمسنَاonlar misafirlerine dahi ضيِفِه

gözleriniفَذُوقُوا  Şimdi tadınذَاِبيع  azabımıو  ve نُذُِر 
uyarılarımı 

37) Andolsun onlar misafirlerine dahi kötülük yapmak 
istediler de gözlerini silme kör ettik. “Şimdi azabımı ve 
uyarılarımı tadın!” 

لَقَدو Andolsunمهحبص  sabahleyin erkendenًةكْرب  onları 
bastırdıذَابع  bir azapتَِقرسم  yerini bulmuş 

38) Andolsun yerini bulmuş, bir azap, sabahleyin erkenden 
onları bastırdı. 

 uyarmamı نُذُِر ve  وazabımı  عذَاِبيŞimdi tadın فَذُوقُوا
39) Şimdi azabımı ve uyarmamı tadın!

لَقَدو Andolsunنَارسي  biz kolaylaştırdıkآنالْقُر  Kur’an’ıِللذِّكِْر  
zikir içinْلفَه  O halde var mıِكٍردم ِمن ibret alıp düşünen? 

40) Andolsun biz Kur’an’ı zikir için kolaylaştırdık. O halde 
var mı ibret alıp düşünen? 

لَقَدو Andolsunاءج  gelmiştiآَل  ailesine deنوعِفر  Firavun
النُّذُر korkutanlar 

41) Andolsun Firavun ailesine de korkutanlar gelmişti. 
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Rahim الرِحيمRahman الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

انمحالر Rahman 
1) Rahman, 

لَّمع öğrettiآنالْقُر  Okumayı 
2) Okumayı öğretti. 

 İnsanı  الِْإنسانyarattı خَلَقَ
3) İnsanı yarattı. 

هلَّمع Ona öğrettiانيالْب  beyanı 
4) Ona beyanı öğretti. 

سالشَّم Güneşو  ve رالْقَم ayاٍنبسِبح  bir hesap iledir 
5) Güneş ve ay bir hesap iledir. 

مالنَّجو Yıldızlarو  ve رالشَّج ağaçlar daاِندجسي  secde ederler 
6) Yıldızlar ve ağaçlar da secde ederler. 

و Ve اءمالس göğe gelinceاهفَعر  onu da yükselttiو  ve عضو 
koyduانالِْميز  mizanı 

7) Ve göğe gelince, onu da yükseltti ve mizanı koydu. 
 tartıda  ِفي الِْميزاِنtaşkınlık  تَطْغَواSakın etmeyin َألَّا

8) Sakın tartıda taşkınlık etmeyin 
و Ve واَأِقيم yapınنزالْو  tartıyıِطِبالِْقس  adaletleو  ve والَا تُخِْسر 

eksik yapmayınانالِْميز  tartıyı 
9) Ve tartıyı adaletle yapın ve tartıyı eksik yapmayın. 

و Ve ضالَْأر yere gelinceاهعضو  onu da alçalttıِللَْأنَاِم  
yarattıkları için 

10) Ve yere gelince, onu da yarattıkları için alçalttı. 
  ذَاتhurma vardırُ النَّخُْل ve  وmeyveler  فَاِكهةOradaٌ ِفيها

tomurcukluاِمالَْأكْم  ağaçları 
11) Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. 

و Ve بالْح taneler varِفصذُو الْع  yapraklıو  ve انحيالر 
güzel kokulu otlar 

12) Ve yapraklı tâneler  ve güzel kokulu otlar  var. 
فَِبَأي nimetleriniآلَاِء  hangiاكُمبر  Şu halde Rabbinizin 
اِنتُكَذِّب yalanlayabilirsiniz? 

13) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

 kuru bir çamurdan  ِمن صلْصاٍلİnsanı  الِْإنسانyarattı خَلَقَ
 ateşte pişmiş gibi كَالْفَخَّاِر

14) İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. 
و Ve َقَخَل yarattıانالْج  cinleri deاِرٍجم ِمن  dumansızنَاٍر ِمن  

ateşten 
15) Ve cinleri de dumansız ateşten yarattı. 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetlerini اكُمبر Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

16) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 
(*)Şüphesiz ki yüce Allah bu sûrede nimetlerini saymakta, yarattığı 
varlıklara nimetlerini hatırlatmakta, sonra da sözünü ettiği herbir haslet ve 
herbir nimetin peşinden bu soruyu sormaktadır. Bu soru böylece her iki 
nimet arasında yer almaktadır. Bununla bu nimetlere onların dikkatlerini 
çekmek ve bu nimetin O'nun tarafından kendilerine ihsan edilmiş 
olduğunu itiraf ettirmektir. Nitekim bir kimse birisine ardı arkasına 
iyiliklerde bulunduğu halde o kimse nankörlük ediyor ve bunları 
görmezlikten geliyor ise ona: Sen önceleri fakirken benim seni ihtiyaçtan 
kurtarıp zengin kıldığımı nasıl inkâr edebilirsin? Sen önceleri güçsüz ve 
zayıfken, benim seni güçlü ve aziz kıldığımı nasıl inkâr edebilirsin? Sen 
önceleri hiç hacca gitmemişken, seni hacca götürdüğümü nasıl inkâr 
edersin? Sen önceleri bineksiz iken sana binek sağladığımı nasıl inkâr 
edersin? demeye benzer. Bu gibi yerlerde tekrar güzeldir. 
 
 
 
 
 
 

 ولَقَد اَهلَكْنآ (50)ومآ اَمرنآ ِاالَّ واِحدةٌ كَلَمٍح ِبالْبصِر 
اعيِكٍر اَشدم لْ ِمنفَه ِر (51)كُمبِفى الز لُوهٍء فَعىكُلُّ شو 
(52) طَرتسكَِبٍري مِغٍري وكُلُّ صِفى (53) و ِقنيتِانَّ الْم 

 (55) ِفى مقْعِد ِصدٍق ِعند مِليٍك مقْتِدٍر (54)جناٍت ونهٍر 
 )55(سورة الرحمن 
محِم اِهللا الرِحيِمِبسِن الر 

 نمحاَنَ (1)اَلرالْقُر لَّمانَ (2) عساِْالن لَق(3) خ هلَّمع 
 والنجم والشجر (5) اَلشمس والْقَمر ِبحسباٍن (4)الْبيانَ 

 اَالَّ تطْغوا (7) والسمآَء رفَعها ووضع الِْميزانَ (6)يسجداِن 
 واَِقيموا الْوزنَ ِبالِْقسِط والَ تخِسروا الِْميزانَ (8)ِميزاِن ِفى الْ
 ِفيها فَاِكهةٌ والنخلُ ذَات (10) واْالَرض وضعها ِلالَناِم (9)

 فَِباَى اَآلِء (12) والْحب ذُو الْعصِف والريحانُ (11)اْالَكْماِم 
 خلَق اِْالنسانَ ِمن صلْصاٍل كَالْفَخاِر (13) ربكُما تكَذِّباِن

 فَِباَى اَآلِء ربكُما (15) وخلَق الْجانَّ ِمن ماِرٍج ِمن ناٍَر (14)
  (16)تكَذِّباِن 
 yalnızca bir  واِحدةancakٌ  ِإلَّاBizim emrimiz وما َأمرنَا

keredirٍحكَلَم  kırpması gibiِر ِباصلْب göz 
50) Bizim emrimiz, ancak bir göz kırpması gibi yalnızca bir 
keredir. 

لَقَدو Andolsunلَكْنَاَأه  biz helak ettikكُماعَأشْي  benzerlerinizi
 ?var mı bir düşünen  ِمن مدِكٍرO halde فَهْل

51) Andolsun biz, benzerlerinizi helak ettik. O halde var mı 
bir düşünen? 

و Ve ُّكُل herٍءشَي  şey deلُوهفَع  işledikleriِربِفي الز  
defterlerdedir 

52) Ve işledikleri her şey de defterlerdedir.
 satır  مستَطَرbüyük كَِبيٍر ve  وKüçük  صِغيٍرher şey وكُلُّ

satırdır 
53) Küçük ve büyük her şey satır satırdır.

ِإن Hiç şüphesizتَِّقينالْم  muttakilerنَّاٍتِفي ج  cennetlerdeو  
ve ٍرنَه nehirdedirler 

54) Hiç şüphesiz muttakiler, cennetlerde ve nehirdedirler. 
 bir  مِليٍكyanındadırlar  ِعنْدSıdk  ِصدٍقmeclisinde ِفي مقْعِد
melikinقْتَِدٍرم  gayet muktedir 

55) Sıdk meclisinde, gayet muktedir bir melikin 
yanındadırlar. 

 
55 RAHMAN SURESİ 

Kur'an-ı Kerim'in 55. suresi. 78 ayet, 351 kelime ve 1336 
harften ibarettir. Adını, birinci ayetini oluşturan Allah 
Teâlâ'nın isimlerinden olan "er-Rahmân" kelimesinden 
almıştır. Sure, insanlarla birlikte, irade ve sorumluluk sahibi 
varlıklar olan cinlere de hitab eden Kur'an'daki tek suredir. 
Surenin özellikle ön plana çıkan ayrı ve dehşetengiz bir 
ahengi vardır. Ayetleri kısa kısa cümlelerden oluşmaktadır. 
Surede, kâinat sahasında Allah'ın açık ve gizli hâkimiyetinin 
delilleri açıklanmaktadır.  
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ِن  فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّبا(17)رب الْمشِرقَيِن ورب الْمغِربيِن 
 (20) بينهما برزخ الَ يبِغياِن (19) مرج الْبحريِن يلْتِقياِن (18)

 يخرج ِمنهما اللُّؤلُؤ والْمرجانُ (21)فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن 
نشاَت  ولَه الْجواِر الْم(23) فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن (22)

 كُلُّ (25) فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن (24)ِفى الْبحِر كَاْالَعالَِم 
 ويبقَى وجه ربك ذُو الْجالَِل واِْالكْراِم (26)من علَيها فَاٍن 

اِت  يسئَلُه من ِفى السمو(28) فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن (27)
 فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن (29)واْالَرِض كُلَّ يوٍم هو ِفى شأٍْن 

 فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن (31) سنفْرغُ لَكُم اَيها الثَّقَالَِن (30)
(32)الِْجن رشعامفُذُوا   يناَنْ ت متطَعتِس ِاِن اساِْالناَقْطَاِر  و ِمن

 فَِباَى (33)السمواِت واْالَرِض فَانفُذُوا الَ تنفُذُونَ ِاالَّ ِبسلْطَاٍن 
 يرسلُ علَيكُما شواظٌ ِمن ناٍر ونحاس (34)اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن 

 فَِاذَا (36) فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن (35)فَالَ تنتِصراِن 
 فَِباَى اَآلِء ربكُما (37)انشقَِّت السمآُء فَكَانت وردةً كَالدهاِن 

 (39) فَيومِئٍذ الَ يسئَلُ عن ذَنِبِه ِانس والَ جانٌّ (38)تكَذِّباِن 
 (40)فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباَِن 

 
33) Ey cin ve insan toplulukları, eğer göklerle yerin 
kenarlarından kaçmaya gücünüz yetiyorsa kaçın. İmkanınız 
olmadıkça kaçamazsınız ki... 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

34)Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

 yalın bir alev  شُواظİkinizin de üzerineٌ  علَيكُماsalıverilir يرسُل
 size  فَلَا تَنتَِصراِنkıpkızıl bir duman نُحاسve   وateşten ِمن نَاٍر

yardım da olunmaz 
35) İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve kıpkızıl bir 
duman salıverilir; size yardım da olunmaz. 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

36)Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

 gibi olduğu انَتْ فَكgökَ  السماءyarılıp  انشَقَّتArtık  zamanْ فَِإذَا
 yağ tortusunu andıran  كَالدهاِنkırmızı bir gül وردةً

37) Artık gök yarılıp yağ tortusunu andıran kırmızı bir gül 
gibi olduğu zaman... 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

38)Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

  ِإنسgünahından  عن ذَنِْبِهsorulmaz  لَا يسَأُلİşte o gün فَيومِئٍذ
ne insanaو  ve انلَا ج ne cine 

39) İşte o gün, ne insana ve ne cine günahından sorulmaz. 
فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِء nimetleriniاكُمبر Rabbinizinاِنتُكَذِّب  

yalanlayabilirsiniz? 
40)Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 
 
 

بر O Rabbi’dirِنشِْرقَيالْم  hem iki doğununبرو  Rabbi’dir
 hem de iki batının الْمغِْربيِن

17) O, hem iki doğunun Rabbi’dir, hem de iki batının 
Rabbi’dir. 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetlerini اكُمبر Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

18) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

جرم salıverdiِنيرحالْب İki deniziاِنلْتَِقيي birbirine kavuşmak  
19) İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıverdi. 

 birbirlerini لَا يبِغياِنbir engel vardır برزخİkisi arasındaٌ بينَهما
geçmezler 

20) İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerini geçmezler. 
فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetlerini اكُمبر Rabbinizinِّاِن تُكَذب 

yalanlayabilirsiniz? 
21) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

جخْري çıkarامِمنْه İkisinden deاللُّْؤلُُؤ inciو ve انجرالْم mercan 
22) İkisinden de inci ve mercan çıkar.

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniُكبا رم Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

23) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

لَهو O’nundurاِريوالْج  gemilerُنشَآتالْم  koca dağlar gibiِفي 
 yükselen  كَالَْأعلَاِمDenizde الْبحِر

24) Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O’nundur.
فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  

yalanlayabilirsiniz? 
25) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

 yok olucudur  فَاٍنÜzerindeki  من علَيهاher şey كُلُّ
26) Üzerindeki her şey yok olucudur.

sahibi  ذُوRabbinin  ربكvechi ise  وجهbaki kalacaktır ويبقَى
 ikram الِْإكْراِم ve  وCelal الْجلَاِل

27) Celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi ise baki kalacaktır.
فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  

yalanlayabilirsiniz? 
28) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

َألُهسي O’ndan isterنم  ne varsaاِتاومِفي الس  Göklerdeو  ve 
 bir iştedir  ِفي شَْأٍنO  هوgün  يوٍمher  كُلyerdeَّ الَْأرِض

29) Göklerde ve yerde ne varsa O’ndan ister. O, her gün bir 
iştedir. 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِء nimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

30) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

  الثَّقَلَاِنEy  َأيهاsizin  لَكُمyakında hesabınıza bakacağız سنَفْرغُ
ağır yükler altında bulunan iki fırka 

31) Ey ağır yükler altında bulunan iki fırka, yakında sizin 
hesabınıza bakacağız.  

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِء nimetleriniاكُمبر Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

32) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

eğer  ِإنinsan الِْإنِس ve  وcin  الِْجنtoplulukları معشَرEy  يا
تُمتَطَعاس gücünüz yetiyorsaتَنفُذُوا َأن  kaçmaya َأقْطَاِر ِمن 

kenarlarından اِتاومالس  göklerleْالِض وَأر yerinفَانفُذُوا  kaçınلَا 
تَنفُذُون kaçamazsınız kiلْطَاٍنِإلَّا ِبس İmkanınız olmadıkça 
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 akmakta olan  تَجِرياِنiki pınar vardır  عينَاِنİkisinde de ِفيِهما
50) İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır. 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

51)Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

 iki çift vardır  زوجاِنmeyveden  فَاِكهٍةher  ِمن كُلİkisinde deِّ ِفيِهما
52) İkisinde de her meyveden iki çift vardır. 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

53)Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

تَِّكِئينم yaslanırlarلَىع  üzerineٍشفُر  minderlerinاطَاِئنُهب  Astarları ِمن 
 داٍنdevsirmeleri  الْجنَّتَيِنmeyvelerini  وجنَىatlastan olan ِإستَبرٍق

yakındır 
54) Astarları atlastan olan minderlerin üzerine yaslanırlar. 
(O iki cennetin) meyvelerini devşirmeleri yakındır. 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

55) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

ِفيِهن O ikisinde de vardırُاتقَاِصر  gözlerini yalnızِفالطَّر  
eşlerine dikmişlerنطِْمثْهي لَم  asla dokunmadığıِإنْس  ne bir 

insanınملَهقَب  bunlardan evvelو  ve انلَا ج ne de bir cinnin 
56) O ikisinde de bunlardan evvel ne bir insanın ve ne de 
bir cinin asla dokunmadığı gözlerini yalnız eşlerine 
dikmişler vardır. 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

57) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

نكََأنَّه Sanki onlar gibidirlerُاقُوتالْي yakutو  ve انجرالْم mercan 
58) Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. 

فَِبَأي Şu halde hangiآلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

59) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

 iyilikten الِْإحسانbaşkası ِإلَّاİyiliğin الِْإحساِنkarşılığı جزاءolabilir mi? هْل
60) İyiliğin karşılığı iyilikten başkası olabilir mi? 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

61) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

و Ve اوِنِهمد ِمن o ikisinden başkaنَّتَاِنج iki cennet daha vardır 
62) Ve o ikisinden başka, iki cennet daha vardır. 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

63) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

 İkisi de alabildiğine تَاِن مyemyeşildirler مدها
64) İkisi de alabildiğine yemyeşildirler. 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِء nimetleriniاكُمبر Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

65) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

 suları نَضاخَتَاِنiki pınar vardır نَاِنعيİkisinde de ِفيِهما
durmaksızın akan 

66) İkisinde de suları durmaksızın akan iki pınar vardır. 
فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِء nimetleriniاكُمبر Rabbinizinاِنتُكَذِّب  

yalanlayabilirsiniz? 
67) Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 
 
 

 (41)يعرف الْمجِرمونَ ِبِسيميهم فَيؤخذُ ِبالنواِصى واْالَقْداِم 
كَذِّب ِبها  هِذِه جهنم الَِّتى ي(42)فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن 

 فَِباَى اَآلِء (44) يطُوفُونَ بينها وبين حِميٍم اٍَن (43)الْمجِرمونَ 
 فَِباَى (46) وِلمن خاف مقَام ربِه جنتاِن (45)ربكُما تكَذِّباِن 

آلِء ربكُما  فَِباَى اَ(48) ذَواتآ اَفْناٍن (47) اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن 
 فَِباَى اَآلِء ربكُما (50) ِفيِهما عيناِن تجِرياِن (49)تكَذِّباِن 
 فَِباَى اَآلِء (52) ِفيِهما ِمن كُلِّ فَاِكهٍة زوجاِن (51)تكَذِّباِن 

تبرٍق  متِكِئني علَى فُرٍش بطَآِئنها ِمن ِاس(53)ربكُما تكَذِّباِن 
 ِفيِهن (55) فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن (54)وجنا الْجنتيِن داٍن 

 فَِباَى (56)قَاِصرات الطَّرِف لَم يطِْمثْهن ِانس قَبلَهم والَ جآنٌّ 
 (58)انُ  كَاَنهن الْياقُوت والْمرج(57)اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن 

 هلْ جزآُء اِْالحساِن ِاالَّ (59)فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن 
 وِمن دوِنِهما (61) فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن (60)اِْالحسانُ 

 (64) مدهامتاِن (63) فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن (62)جنتاِن 
 (66) ِفيِهما عيناِن نضاختاِن (65)اَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن فَِب

 (67)فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن 
simalarından ِبِسيماهمgünahkarlar الْمجِرمونtanınır da يعرفُ
ayaklarından َأقْداِمالْ veوalınlarından ِبالنَّواِصيyakalanırlar فَيْؤخَذُ

41) Günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve 
ayaklarından yakalanırlar. 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِء nimetleriniاكُمبر Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

42)Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

  ِبهاyalanladıkları  الَِّتي يكَذِّبcehennemdir  جهنَّمİşte bu هِذِه
kendisiniونِرمجالْم  günahkarların 

43) İşte bu, günahkarların kendisini yalanladıkları 
cehennemdir.  

طُوفُوني dönüp-dolaşırlarانَهيب  Onlar arasındaنيبو  kendisiyle
 Onlar  آٍنalabildiğine kaynar hale getirilmiş su حِميٍم

44) Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su 
arasında dönüp dolaşırlar. 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

45)Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

نِلمو kimse için iseَخَاف  korkanقَامم  makamındanِهبر  
Rabbininنَّتَاِنج  iki cennet vardır 

46) Rabbinin makamından korkan kimse için ise iki cennet 
vardır. 

فَِبَأي Şu halde hangi ِءآلَاnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

47)Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

 Çeşit çeşit inceliklere  َأفْنَاٍنgüzelliklere sahiptirler ذَواتَى
48) Çeşit çeşit inceliklere, güzelliklere sahiptirler. 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

49)Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 
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 فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن (68)ِفيِهما فَاِكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ 
 فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن (70) ِفيِهن خيرات ِحسانٌ (69)
كُما  فَِباَى اَآلِء رب(72) حور مقْصورات ِفى الِْخياِم (71)

 فَِباَى (74) لَم يطِْمثْهن ِانس قَبلَهم والَ جانٌّ (73)تكَذِّباِن 
 متِكِئني علَى رفْرٍف خضٍر وعبقَِرى (75)اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن 

 تبارك اسم (77) فَِباَى اَآلِء ربكُما تكَذِّباِن (76)ِحساٍن 
كباِم راِْالكْرالَِل و(78) ِذى الْج 

 )56(سورة الواقعة 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 خاِفضةٌ راِفعةٌ (2) لَيس ِلوقْعِتها كَاِذبةٌ (1)ِاذَا وقَعِت الْواِقعةُ 
 (5) وبسِت الِْجبالُ بسا (4) ِاذَا رجِت اْالَرض رجا (3)
 فَاَصحاب (7) وكُنتم اَزواجا ثَالَثَةً (6)نت هبآًء منبثا فَكَا

 واَصحاب الْمشئَمِة مآ (8)الْميمنِة مآ اَصحاب الْميمنِة 
 اُولَِئك (10) والساِبقُونَ الساِبقُونَ (9)اَصحاب الْمشئَمِة 

 (13) ثُلَّةٌ ِمن اْالَوِلني (12)ِت النِعيِم  ِفى جنا(11)الْمقَربونَ 
 اْالَِخِرين قَِليلٌ ِمنٍة (14)وونضوٍر مرلَى س(15) ع ِكِئنيتم 

 قَاِبِلنيتا مهلَي(16)ع  

و Ve ْتسب ufalandığıاُلالِْجب  dağlarاسب  parça parça 
5) Ve dağlar parça parça ufalandığı, 

 Derken toz duman منْبثا dağılıp  هباءsavrulduğu فَكَانَتْ
halinde 

6) Derken toz duman halinde dağılıp savrulduğu  
و Ve كُنتُم sizler deااجوَأز  sınıf olduğunuz daًثَلَاثَة  üç  

7) Ve sizler de üç sınıf olduğunuz da; 
ابحفََأص Ashabu’lينَِة الْمم Meymene?ام  nedirابحَأص  

Ashabu’lنَِةميالْم  Meymene 
8) Ashabu’l-Meymene, nedir Ashabu’l-Meymene?  

و Ve ابحَأص Ashabu’lِةشَْأمالْم  Meş’emeام  nedirابحَأص  
Ashabu’lِةشَْأمالْم  Meş’eme? 

9) Ve Ashabu’l-Meş’eme, nedir Ashabu’l-Meş’eme?  
و Ve اِبقُونالس Es-Sabikun iseاِبقُونالس  öne geçmiş öncülerdir 

10) Ve Es-Sabikun ise öne geçmiş öncülerdir. 
لَِئكُأو İşte onlarونبقَرالْم  yakınlaştırılmış olanlardır 

11) İşte onlar yakınlaştırılmış olanlardır. 
 Naim  النَِّعيِمcennetleri  جنَّاِتiçindedirler ِفي

12) Naim cennetleri içindedirler. 
 öncekilerdendir  ِمن الَْأوِلينBir çoğu ثُلَّةٌ

13) Bir çoğu öncekilerdendir. 
و Ve قَِليٌل birazı daالْآِخِرين ِمن  sonrakilerdendir 

14) Ve birazı da sonrakilerdendir. 
 İşlenmiş  موضونٍَةtahtlar  سرٍرüzerindedirler علَى

15) İşlenmiş tahtlar üzerindedirler. 

 تَِّكِئينمyaslanmışlardırاهلَيع  Onların üzerineتَقَاِبِلينم  
karşılıklı olarak 

16) Onların üzerine karşılıklı olarak yaslanmışlardır. 
 

 ve  وhurma  ونَخٌْلmeyve  فَاِكهةİkisinde de vardırٌ ِفيِهما
انمر nar 

68) İkisinde de meyve, hurma ve nar vardır.

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

69)Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

ِفيِهن İçlerinde vardırٌاترخَي güzel huyluانِحس güzel yüzlüler 
70) İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlüler vardır.

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

71)Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

ورح huriler vardırٌاتورقْصم  örtülerle gizlenmişاِمِفي الِْخي  
Çadırlar içinde 

72) Çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş huriler vardır.

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

73)Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

نطِْمثْهي لَم Bunlara dokunmuşturِإنس  ne bir insanملَهقَب  
onlardan önceانلَا جو  ne de bir cinn 

74) Bunlara onlardan önce ne bir insan dokunmuştur, ne de 
bir cin. 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِن تُكَذِّب 
yalanlayabilirsiniz? 

75)Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

تَِّكِئينم yaslanırlarلَىع  üzerineٍففْرر  yastıklaraٍرخُض  Yeşil
و ve قَِريبع döşemelereاٍنِحس  güzel 

76) Yeşil yastıklar üzerine ve güzel döşemelere yaslanırlar. 

فَِبَأي Şu halde hangi آلَاِءnimetleriniاكُمبر  Rabbinizinاِنتُكَذِّب  
yalanlayabilirsiniz? 

77)Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlayabilirsiniz? 

كارتَب ne yücedir!ماس  adıكبر  Rabbininِذي  sahibiلَاِلالْج  
Celalو  ve ْاِمالِْإكر ikram 

78) Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
  

56 VAKIA SURESİ  
Kur'ân-ı Kerîm'in 56. sûresi. 96 âyet, 1278 kelime ve 7053 harftir. 
Bazı alimler bu sûrenin doksan yedi ve diğer bazı alimler de 
doksan dokuz âyet olduğunu söylemişlerdir. Fasılası lam, elif, be, 
dal, mim, nun ve he harfleridir. 534 
Vâkıa sûresi Mekke'de nâzil olmuştur. 81-82. âyetlerinin 
Medine'de nâzil olduğu rivâyet edilmektedir. Rahman sûresi ile 
kuvvetli bir bağı vardır. Adını, birinci âyetteki vâkıa kelimesinden 
almıştır.535 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

 Vakıa  الْواِقعةvuku bulduğuُ  وقَعتzamanْ ِإذَا
1) Vakıa (kıyamet) vuku bulduğu zaman,

سلَي yokturاِتهقْعِلو  Onun vukuunuٌةكَاِذب  yalanlayacak 
2) Onun (kıyametin) vukuunu yalanlayacak yoktur. 

 yükselticidir  راِفعةO, alçaltıcıdırٌ خَاِفضةٌ
3) O, alçaltıcıdır, yükselticidir. 

 şiddetli رجاYeryüzü الَْأرضşekilde sarsıldığı رجتzamanْ ِإذَا
4) Yeryüzü, şiddetli bir şekilde sarsıldığı zaman;
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وVe طَلٍْح muz ağaçları وٍدنْضمmeyveleri birbirine girmiş 
altında 

29) Ve meyveleri birbirine girmiş muz ağaçları altında, 
و Ve ٍِّظل gölgelerdeوٍددمم  yayılıp uzanmış 

30) Ve yayılıp, uzanmış gölgelerde, 
و Ve اٍءم su yanında كُوٍبسم  sürekli akan 

31) Ve sürekli akan su yanında,  
و Ve ٍةفَاِكه meyveler arasındaٍةكَِثير  birçok 

32) Ve birçok meyveler arasında, 
 asla men لَا ممنُوعٍة ve  وArdı arkası kesilmeyen لَا مقْطُوعٍة

olunmayan 
33) Ardı arkası kesilmeyen ve asla men olunmayan, 

 Yükseklere kurulmuş  مرفُوعٍةdöşeklerdedirler وفُرٍش
34) Yükseklere kurulmuş döşeklerdedirler. 

  ِإنشَاءonları  هنbiz yeni bir inşa ile  َأنشَْأنَاGerçek şu ki ِإنَّا
inşa edip-yarattık 

35) Gerçek şu ki, biz onları yeni bir inşa ile inşa edip-
yarattık. 

 hep bakireler olarak ارا َأبكOnlarıَ  هنkıldık فَجعلْنَا
36) Onları hep bakireler olarak kıldık. 

 hep bir yaşta  َأتْراباEşlerine düşkün عربا
37) Eşlerine düşkün, hep bir yaşta; 

 Yemin  الْيِميِنAshabu’l için ِلَأصحاِب
38) Ashabu’l-Yemin için. 

 öncekilerdendir  ِمن الَْأوِلينBir çoğu ثُلَّةٌ
39) Bir çoğu öncekilerdendir. 

 sonrakilerdendir  ِمن الْآِخِرينBir çoğu da وثُلَّةٌ
40) Bir çoğu da sonrakilerdendir. 

ابحَأصو Ashabu’lاِلالشِّم  Şimalام  nedir ابحَأص Ashabu’l 
 ?Şimal الشِّماِل

41) Ashabu’l-Şimal, nedir Ashabu’l-Şimal? 
 Hücrelere işleyen kavurucu bir  سموٍمiçerisindedirler ِفي

sıcaklıkو  ve ِميٍمح kaynar bir su 
42) Hücrelere işleyen kavurucu bir sıcaklık ve kaynar bir su 
içerisindedirler 

و Ve ٍِّظل gölgededirlerوٍممحي ِمن  kapkara bir dumandan 
43) Ve kapkara bir dumandan gölgededirler. 

 ferahlatıcı da değildir لَا كَِريٍم ve  وO, serin de değildir لَا باِرٍد
44) O, serin de değildir ve ferahlatıcı da değildir. 

مِإنَّه Çünkü onlarكَانُوا  kimselerdiَلقَب  önceذَِلك  bundan 
ِفينتْرم varlık içinde şımartılmış 

45) Çünkü onlar, bundan önce varlık içinde şımartılmış 
kimselerdi. 

و Ve كَانُوا ederlerdiونِصري  ısrarلَىع  üzerinde deالِْحنِث  
günahِظيِمالْع  o büyük 

46) Ve o büyük günah üzerinde de ısrar ederlerdi. 
و Veقُولُونكَانُوا ي  derlerdiذَا َأِئ sonra mıِمتْنَا  Biz ölüpكُنَّاو  

olduktanاابتُر  toprakو  ve اِعظَام kemikَأِئنَّا  tekrarوثُونعبلَم  
diriltileceğiz 

47) Ve: “Biz ölüp toprak ve kemik olduktan sonra mı tekrar 
diriltileceğiz?” derlerdi. 

َأو Yahutاُؤنَاآب  atalarımız da mı? لُونالَْأو önceden gelip 
geçmiş 

48) “Yahut önceden gelip, geçmiş atalarımız da mı?” 
 الْآِخِرينve    وöncekiler de  الَْأوِلينŞüphesiz  ِإنDe ki قُْل

sonrakiler de 
49) De ki: “Şüphesiz öncekiler de ve  sonrakiler de.” 

ونوعمجلَم elbette toplanacaklardırِإلَى ِميقَاِت  belli bir 
vaktindeٍموي  bir gününلُوٍمعم  Bilinen 

50)“Bilinen bir günün belli bir vaktinde elbette 
toplanacaklardır.” 

 ِباَكْواٍب واَباِريق وكَأٍْس (17)يطُوف علَيِهم ِولْدانٌ مخلَّدونَ 
 وفَاِكهٍة (19) الَ يصدعونَ عنها والَ ينِزفُونَ (18)ِمن مِعٍني 

 وحور (21) ولَحِم طَيٍر ِمما يشتهونَ (20)ِمما يتخيرونَ 
 ثَاِل(22)ِعنيوِن  كَاَمكْنلُِؤ الْموا (23) اللُّؤا كَانآًء ِبمزج 

 ِاالَّ ِقيالً (25) الَ يسمعونَ ِفيها لَغوا والَ تأِْثيما (24)يعملُونَ 
 واَصحاب الْيِمِني مآ اَصحاب الْيِمِني (26)سالَما سالَما 

 وِظلٍّ (29)  وطَلٍْح منضوٍد(28) ِفى ِسدٍر مخضوٍد (27)
 الَ (32) وفَاِكهٍة كَِثريٍة (31) ومآٍء مسكُوٍب (30)ممدوٍد 

 ِانآ (34) وفُرٍش مرفُوعٍة (33)مقْطُوعٍة والَ ممنوعٍة 
 عربا اَترابا (36) فَجعلْناهن اَبكَارا (35)اَنشأْناهن ِانشآًء 

(37)اِب الْيح(38)ِمِني  الَص ِلنياْالَو ثُلَّةٌ (39) ثُلَّةٌ ِمنو 
 اْالَِخِرين اِل (40)ِمنمالش ابحآ اَصاِل ممالش ابحاَصو 

 الَ (43) وِظلٍّ ِمن يحموٍم (42) ِفى سموٍم وحِميٍم (41)
 (45)ني  ِانهم كَانوا قَبلَ ذَِلك مترِف(44)باِرٍد والَ كَِرٍمي 

 وكَانوا يقُولُونَ (46)وكَانوا يِصرونَ علَى الِْحنِث الْعِظيِم 
 اَو اَبآؤنا (47)اَِئذَا ِمتنا وكُنا ترابا وِعظَاما َء ِانا لَمبعوثُونَ 

 لَمجموعونَ (49) قُلْ ِانَّ اْالَوِلني واْالَِخِرين (48)اْالَولُونَ 
 (50)ى ِميقاَِت يوٍم معلُوٍم ِالَ

 kılınmış  ِولْدانÇevrelerinde  علَيِهمdönüp dolaşır يطُوفُ
gençlerونخَلَّدم  ebedi kılınmış 

17) Çevrelerinde ebedi kılınmış gençler dönüp, dolaşır.
  ِمن مِعيٍنtestiler  وكَْأٍسibrikler َأباِريقَ ve  وkadehler ِبَأكْواٍب

Kaynağından 
18) Kaynağından testiler, ibrikler ve kadehler,

ونعدصلَا ي başları da ağrımazانْهع  Ondanو  ve نِزفُونلَا ي 
giderilmez akılları da 

19) Ondan başları da ağrımaz ve akılları da giderilmez.
 seçecekleri  يتَخَيرونArzulayıp  ِمماmeyveler وفَاِكهٍة

20) Arzulayıp-seçecekleri meyveler,
و Ve ِملَح etiٍرطَي  kuşاِمم  canlarınınونشْتَهي  çektiği 

21) Ve canlarının çektiği kuş eti.
و Ve ورح hurilerِعين  iri gözlü 

22) Ve iri gözlü huriler,
 Sarmalanıp gizlenmiş  الْمكْنُوِنinciler ْؤلُِؤ اللmisaliُّ كََأمثَاِل

23) Sarmalanıp, gizlenmiş inciler misali.
اءزج bir karşılıkاِبم  üzereكَانُوا  olmakلُونمعي  Yaptıklarına

24) Yaptıklarına bir karşılık olmak üzere.
ونعمسلَا ي ne de işitirlerاِفيه  Oradaا لَغْو günah bir sözلَاو 

 ne batıl تَْأِثيما
25) Orada ne batıl ne de günah bir söz işitirler.

 Selam  سلَاماselam  سلَاماdiye bir sözden  ِقيلًاbaşka ِإلَّا
26) “Selam selam” diye bir sözden başka.

ابحَأصو Ashabu’lِميِنالْي  Yeminام  nedirابحَأص  Ashabu’l
 Yemin الْيِميِن

27) Ashabu’l-Yemin, nedir Ashabu’l-Yemin. 
 altında مخْضوٍد Dikensiz Arabistan kirazı ِفي ِسدٍر

28) Dikensiz Arabistan kirazı altında,
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 الَِكلُونَ ِمن شجٍر ِمن (51)ثُم ِانكُم اَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ 
 فَشاِربونَ علَيِه ِمن (53)ؤنَ ِمنها الْبطُونَ  فَماِل(52)زقُّوٍم 

 هذَا نزلُهم يوم (55) فَشاِربونَ شرب الِْهيِم (54)الْحِميِم 
 اَفَراَيتم ما (57) نحن خلَقْناكُم فَلَوالَ تصدقُونَ (56)الديِن 
 نحن (59) نحن الْخاِلقُونَ  َء اَنتم تخلُقُونه اَم(58)تمنونَ 

 وِقنيبسِبم نحا نمو توالْم كُمنيا بنرلَ (60)قَددبلَى اَنْ نع 
 ولَقَد عِلمتم النشاَةَ (61)اَمثَالَكُم وننِشئَكُم ِفى ما الَ تعلَمونَ 

 َء اَنتم (63)يتم ما تحرثُونَ  اَفَراَ(62)اْالُولَى فَلَوالَ تذكَّرونَ 
 لَو نشآُء لَجعلْناه حطَاما فَظَلْتم (64)تزرعونه اَم نحن الزاِرعونَ 

 بلْ نحن  (66)   ِانا لَمغرمونَ (65)تتفَكَّهونَ 
 َء اَنتم  (68)   اَفَراَيتم الْمآَء الَِّذى تشربونَ (67)  محرومونَ

 لَو نشآُء جعلْناه (69)اَنزلْتموه ِمن الْمزِن اَم نحن الْمنِزلُونَ 
 َء (71) اَفَراَيتم النار الَِّتى تورونَ (70)اُجاجا فَلَوالَ تشكُرونَ 
 نحن جعلْناها (72)اَم نحن الْمنِشؤنَ  اَنتم اَنشأْتم شجرتها 

 قِْوينا ِللْماعتمةً وذِْكرِظيِم (73)تالْع كبِم رِباس حب(74) فَس 
 وِانه لَقَسم لَو تعلَمونَ عِظيم (75)فَآل اُقِْسم ِبمواِقِع النجوِم 

(76) 
لَو نَشَاء Dileseydikلْنَاهعج onu kılardıkااجُأج acıلَافَلَو gerekmez mi? 

ونتَشْكُر şükretmeniz 
70) Dileseydik onu acı kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi? 

 تُمَأيَأفَرgördünüz mü?النَّار ateşiالَِّتي olduğunuzونتُور 
Yakmakta 

71) Yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? 
َأَأنْتُم siz miَأنشَْأتُم inşa ettinizاتَهرشَج  Onun ağacınıَأم  yoksa 
ننَح biz miyiz?نِشُئونالْم  inşa eden yaratan 

72) Onun ağacını siz mi inşa ettiniz, yoksa inşa eden 
yaratan biz miyiz? 

ننَح Bizالْنَاهعج  onu kıldıkًةتَذِْكر  öğütو  ve اتَاعم faydaقِْوينِللْم  hem 
de ihtiyacı olanlara 

73) Biz onu öğüt ve hem de ihtiyacı olanlara fayda kıldık. 
حبفَس tesbih etِمِباس  ismi ileكبر  Rabbiniِظيِمالْع  o büyük 

74) Rabbini o büyük ismi ile tesbih et. 
فَلَا ُأقِْسم Andolsunاِقِعوِبم  yerlerineوِمالنُّج  yıldızların 

75) Andolsun yıldızların yerlerine. 
ِإنَّهو İşte buملَقَس bir yemindirلَو eğer ونلَمتَعilirseniz َِظيم büyük 

76) İşte bu, eğer bilirseniz büyük bir yemindir. 
(*)Allah Kur'an'ın çok yüce bir Kur'an olduğuna, çok faydaları 
bulundurduğuna, ne bir sihir, ne bir kehanet, ne de bir uydurma 
olmadığına, bilakis övülmüş yüce bir Kur'an olduğuna, Cenab-ı Hakk'ın 
onu peygamberi için bir mucize kıldığına dair yıldızların doğup battıkları 
yerlere yemin etti. İnsanlar bilirse bu büyük bir yemindir. Kur'an-ı Kerim 
müminler için yücedir, çünkü Rablerinin sözüdür, sadırlarının şifasıdır. 
Gök ehli için yücedir, çünkü Rablerinin indirmesi ve vahyidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثُم Sonraِإنَّكُم gerçekten sizاهَأي eyالُّونالض sapık ونكَذِّبالْم yalanlayıcılar 
51) Sonra gerçekten siz, ey sapık yalanlayıcılar,

لَآِكلُون Elbette yiyeceksinizٍرشَج ِمن ağacındanقُّوٍمز ِمن 
Zakkum 

52) Elbette Zakkum ağacından yiyeceksiniz.
اِلُئونفَم dolduracaksınız اِمنْه Oطُونالْب  karınlarınızı  

53) O (ağaçtan) karınlarınızı dolduracaksınız.
ونفَشَاِرب içeceksinizِهلَيع  Onun üzerine deِميِمالْح ِمن  alabildiğine 

kaynar sudan 
54) Onun üzerine de alabildiğine kaynar sudan içeceksiniz.

ونفَشَاِرب İçtikçe içeceksinizبشُر  içişi gibiالِْهيِم  susayan hasta 
develerin 

55) İçtikçe susayan hasta develerin içişi gibi içeceksiniz. 
din  الديِنgününde  يومonların şölenleridir نُزلُهمİşte bu هذَا

56) İşte bu, onların din gününde şölenleridir.
ننَح bizخَلَقْنَاكُم Sizi yarattıkلَافَلَو yine deقُوندتُص tasdik 

etmeyecek misiniz? 
57) Sizi biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz?

تُمَأيَأفَر gördünüz mü?ام Dökmekte olduğunuzنُونتُم  meniyi 
58) Dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü?

َأَأنْتُم Siz miتَخْلُقُونَه  yaratıyorsunuz onuَأم  yoksaنَح ن biz miyiz
الْخَاِلقُون yaratıcı 

59) Siz mi yaratıyorsunuz onu, yoksa yaratıcı biz miyiz?
ننَح bizizنَارقَد takdir edenنَكُميب Sizin aranızdaَتوالْم  ölümüو  
ve نا نَحم bizimوِقينبسِبم önümüze geçilmiş değildir 

60) Sizin aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim 
önümüze geçilmiş değildir. 

لَى َأنع sizi de َلدنُب döndürmeyi dilersekثَالَكُمَأم  Sizin gibi 
bir toplulukو  ve نُنِْشَئكُم yaratıp yerinize geçirmek istersek

 bilmediğiniz لَا تَعلَمونbir şekle  ِفي ما
61) Sizin gibi bir topluluk yaratıp yerinize geçirmek istersek 
ve sizi de, bilmediğiniz bir şekle döndürmeyi dilersek. 

لَقَدو Andolsunتُمِلمع  bildinizَالنَّشَْأة  yaratmayıالُْأولَى  ilkلَافَلَو  
gerekmez mi?ونتَذكَّر  İbretle düşünmeniz 

62) Andolsun ilk yaratmayı bildiniz. İbretle düşünmeniz 
gerekmez mi? 

تُمَأيَأفَر gördünüz mü?ام olduğunuzuثُونرتَح ekmekte 
63) Ekmekte olduğunuzu gördünüz mü?

َأَأنْتُم siz miونَهعرتَز  Onu bitiriyorsunuzَأم  yoksaننَح  biz 
miyiz?وناِرعالز  bitiren 

64) Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?
نَشَاء لَو Dileseydikلْنَاهعلَج  onu kılardık daاطَامح  bir ot
فَظَلَلْتُم kırıntısıونتَتَفَكَّه  gerçekten siz hayret ederdiniz! 

65) Dileseydik onu gerçekten bir ot kırıntısı kılardık da, siz 
hayret ederdiniz. 

 ağır bir borç altına girip  لَمغْرمونDoğrusu biz ِإنَّا
zorlandık 

66) “Doğrusu biz ağır bir borç altına girip, zorlandık.”
 mahrum bırakıldık  محرومونdoğrusu biz  نَحنHayır بْل

67) “Hayır, doğrusu biz mahrum bırakıldık.”
تُمَأيَأفَر gördünüz mü?اءالْمsuyuالَِّذي olduğunuzونبتَشْر İçmekte

68) İçmekte olduğunuz suyu gördünüz mü?
َأَأنْتُم siz miوهلْتُمَأنز  Onu indiriyorsunuzِنزالْم ِمن  buluttanَأم  yoksa
ننَح biz miyiz?نِزلُونالْم  indiren 

69)Siz mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren biz miyiz? 
(*)Niye şükretmezsiniz? Şükretmeniz gerekmez mi? diyor Allah (c.c.) 
Allah (c.c); -insanoğlunun yeni bulduğu- su arıtma sistemini, ta dünyayı 
yarattığında tabiat kanunlarına koymuş. Güneş, denizlerin, göllerin, 
ırmakların üzerine doğuyor. Orada toplanan sular hava imbiğinden 
geçiyor, buhar haline geliyor. Hava içerisinde, güneş ışınlarıyla o buharın 
bütün mikroplarını tertemiz hale getiriyor. 
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حوفَر Artık rahatlık vardırانحيرو  güzel kokularو  ve ُنَّةج 
cennetiنَِعيٍم  Naim 

89) Artık rahatlık, güzel kokular ve Naim cenneti vardır. 

و Ve اَأم eğerِإن  كَانiseاِبحَأص ِمن  Ashabu’lِميِنالْي  
Yemin’den 

90) Ve eğer Ashabu’l-Yemin’den ise, 

لَامفَس Artık selamلَك  sanaاِبحَأص ِمن  Ashabu’lِميِنالْي  
Yemin 

91) Artık selam sana Ashabu’l-Yemin.  

و Ve اَأم eğer oِإن  iseكَذِِّبينالْم ِمن كَان  yalanlayanالِّينالض  
sapkınlardan 

92) Ve eğer o, yalanlayan sapkınlardan ise, 
 kaynar sudan  ِمن حِميٍمArtık bir ikram vardır فَنُزٌل

93) Artık kaynar sudan bir ikram vardır. 
و Ve ُةِليتَص atılma daِحيٍمج  kızgın ateşe 

94) Ve kızgın ateşe atılma da. 

ِإن kesinذَاه  Buولَه  başkası değildirُّقح  haktanِقيِنالْي  kesin 
bilgi veren 

95) Bu, kesin bilgi veren haktan başkası değildir. 

حبفَس O halde tesbih etِمِباس  ismi ileكبر  Rabbiniِظيِمالْع  o 
büyük 

96) O halde Rabbini o büyük ismi ile tesbih et. 
(*)Sûreye, kıyametin meydana geleceğinin kesin bir hüküm olduğu 
belirtilerek başlandı ve her şeyi mükemmel şekilde plânlayan Allah'ın 
adını anıp tesbihte bulunmamız emredilerek sûre noktalandı. 
 

57 HADİD SURESİ  
Kur'ân-ı Kerîm'in 57. sûresi. 29 âyet, 544 kelime, 1474 harften 
meydana gelir. Sûre adını yirmi beşinci âyetinde geçen demir 
anlamındaki "hadid" kelimesinden almıştır. Mekkî mi Medenî mi 
olduğu konusunda ihtilâf olmasına rağmen sûrenin Medenî 
olduğuna dair görüş daha kuvvetlidir, ulemânın çoğunluğu da bu 
görüştedir. Nitekim onuncu âyette geçen, "Zaferden önce İslâm'ı 
yayma yolunda mallarını sarfedip, canlarıyla savaşanlar elbette 
(zaferden önce mal ve canlarıyla savaşan)larla bir değildir" 
seslenişi müslümanların zaferler kazandığı Medine döneminde 
yaşanan bir durumu anlatmaktadır.  

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

حبس tesbih etmiştirِللَِّه  Allah’ı ام her şeyاِتاومِفي الس  
Göklerdeو  ve ِضالَْأر yerde olanوهو  Muhakkak ki O 

ِزيزالْع Azîz’dirِكيمالْح  Hakîm’dir 
1) Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ı tesbih etmiştir. 
Muhakkak ki O, Azîz’dir, Hakîm’dir. 

لَه O’nundurلْكم  mülküماِت الساو Göklerinو  ve ِضالَْأر 
yerinِيحي  Diriltirو  ve ُِميتي öldürürوهو  Şüphesiz O لَىع 

 gücü yetendir  قَِديرher şeye كُلِّ شَيٍء
2) Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Diriltir ve öldürür. 
Şüphesiz O, her şeye gücü yetendir. 

وه Oُلالَْأو  Evvel’dirالْآِخرو  Ahir’dirالظَّاِهرو  Zahir’dir 
اِطنالْبو Bâtın’dırوهو  Şüphesiz Oٍءِبكُلِّ شَي  her şeyiِليمع  

bilendir 
3) O, Evvel’dir, Ahir’dir, Zahir’dir, Bâtın’dır. Şüphesiz O, 
her şeyi bilendir. 
 
 
 
 
 
 

 اَنٌ كَِرميلَقُر هوٍن (77)ِانكْناٍب مِاالَّ(78) ِفى ِكت هسمالَ ي  
 اَفَِبهذَا (80) تنِزيلٌ ِمن رب الْعالَِمني (79)الْمطَهرونَ 

 وتجعلُونَ ِرزقَكُم اَنكُم تكَذِّبونَ (81)الْحِديِث اَنتم مدِهنونَ 
(82) لْقُومِت الْحلَغآل ِاذَا بونَ (83) فَلَوظُرنِئٍذ تِحين متاَنو 
 (85)رب ِالَيِه منكُم ولَِكن الَ تبِصرونَ  ونحن اَقْ(84)

 ِديِننيم رغَي متآل ِانْ كُن(86)فَلَو صاَِدِقني متآ ِانْ كُنهونِجعرت 
(87) ِبنيقَرالْم آ ِانْ كَانَ ِمنانٌ (88) فَاَمحيرو حوفَر 

 (90)ن اَصحاِب الْيِمِني  واَمآ ِانْ كَانَ ِم(89)وجنةُ نِعيٍم 
 واَمآ ِانْ كَانَ ِمن (91)فَسالَم لَك ِمن اَصحاِب الْيِمِني 

 الِّنيالض كَذِِّبنيِميٍم (92)الْمح لٌ ِمنزةُ (93) فَنِليصتو 
 فَسبح ِباسِم ربك (95) ِانَّ هذَا لَهو حق الْيِقِني (94)جِحيٍم 

 (96)لْعِظيِم ا
 )57(سورة الحديد 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض واْالَراِت ووما ِفى السِللَِّه م حب(1)س 

لَه ملْك السمواِت واْالَرِض يحِىي ويِميت وهو علَى كُلِّ شىٍء 
 اْالَ(2)قَِدير وٍء  هىِبكُلِّ ش وهو اِطنالْبو الظَّاِهرو اْآلِخرلُ وو
 ِليم(3)ع  

ِإنَّه O elbetteآنلَقُر  bir Kur’an’dır كَِريم  pek şerefli 
77) O, elbette pek şerefli bir Kur’an’dır.

 Korunmuş  مكْنُوٍنbir kitaptadır ِفي ِكتَاٍب
78) Korunmuş bir kitaptadır.

هسملَا ي ona dokunamazِإلَّا  başkasıونرطَهالْم  Arınanlardan
79) Arınanlardan başkası ona dokunamaz.(Bakınız)536

 Âlemlerin  الْعالَِمينRabbinden  ِمن ربindirilmedir تَنِزيٌل
80) Âlemlerin Rabbinden indirilmedir.

 küçümsüyorsunuz مدِهنُونsiz? َأنْتُمsözü mü الْحِديِثBu َأفَِبهذَا
81) Bu sözü mü küçümsüyorsunuz siz? 

و Ve لُونعتَج sadece ibaret قَكُمِرز nasibinizَأنَّكُمsizinونتُكَذِّب  
yalanlamanızdan 

82) Ve sizin (o kitapta) nasibiniz sadece yalanlamanızdan 
ibaret. 

 Canın boğaza الْحلْقُومdayanma بلَغَتzamanıْ ِإذَاolmasa فَلَولَا
83) Canın boğaza dayanma zamanı olmasa! 

َأنْتُمو Ki siz ِحينَِئٍذ  o sıradaونتَنظُر  bakıp durursunuz 
84) Ki siz o sırada bakıp durursunuz.

ننَحو Bizبَأقْر  daha yakınızِهِإلَي  onaِم نْكُم sizdenلَِكنو  ancakلَا 
ونِصرتُب görmezsiniz 

85) Biz ona sizden daha yakınız; ancak görmezsiniz.
 karşılık  غَير مِديِنينsiz كُنتُمEğer  ِإنgörmeyecekseniz فَلَولَا

86) Eğer siz karşılık görmeyecekseniz, 

  صاِدِقينiseniz كُنتُمO halde ِإنonu çevirin تَرِجعونَها
doğrulardan 

87) O halde doğrulardan iseniz onu (canı) çevirin.
 yakın kılınanlardan  ِمن الْمقَرِبينise كَان ِإنEğer  فََأما

88) Eğer (Allah’a) yakın kılınanlardan ise, 
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اِت وومالس لَقالَِّذى خ وى هوتاس اٍم ثُمِة اَيِفى ِست ضاْالَر
علَى الْعرِش يعلَم ما يِلج ِفى اْالَرِض وما يخرج ِمنها وما ينِزلُ 
ِمن السمآِء وما يعرج ِفيها وهو معكُم اَين ما كُنتم واُهللا ِبما 

 ِصريلُونَ بمعلْ(4)تم ِالَى اِهللا  لَهِض واْالَراِت وومالس ك
 وراْالُم عجرِفى (5)ت ارهالن وِلجياِر وهلَ ِفى الناللَّي وِلجي 

 اَِمنوا ِباِهللا ورسوِلِه (6)اللَّيِل وهو عِليم ِبذَاِت الصدوِر 
الَِّذين اَمنوا ِمنكُم واَنفَقُوا واَنِفقُوا ِمما جعلَكُم مستخلَِفني ِفيِه فَ

 كَِبري راَج مولُ (7)لَهسالرونَ ِباِهللا وِمنؤالَ ت ا لَكُممو 
 ِمِننيؤم متِانْ كُن ذَ ِميثَاقَكُماَخ قَدو كُمبوا ِبرِمنؤِلت وكُمعدي

 بيناٍت ِليخِرجكُم ِمن  هو الَِّذى ينزلُ علَى عبِدِه اَياٍت(8)
 ِحيمر فؤلَر ِانَّ اَهللا ِبكُموِر واِت ِالَى الن(9)الظُّلُم ا لَكُممو 

اَالَّ تنِفقُوا ِفى سِبيِل اِهللا وِللَِّه ِمرياثُ السمواِت واْالَرِض الَ 
ِح وِل الْفَتقَب ِمن فَقاَن نم كُمِوى ِمنتسي ظَماَع لَ اُولَِئكقَات

درجةً ِمن الَِّذين اَنفَقُوا ِمن بعد وقَاتلُوا وكُال وعد اُهللا الْحسنى 
 ِبريلُونَ خمعا تاُهللا ِبما (10)وضاَهللا قَر قِْرضذَا الَِّذى ي نم 

 كَِرمي راَج لَهو لَه اِعفَهضا فَينس(11)ح 
موا لَكُم Size ne oluyor kiَألَّا تُنِْفقُوا  infak etmiyorsunuz? ِفي 

 mirası  ِميراثOysa Allah’ındırُ  وِللَِّهAllah  اللَِّهyolunda سِبيِل
 eşit olmaz  لَا يستَِويyerin الَْأرِض ve  وgöklerin السماواِت

ِمنْكُم Sizdenََأنْفَق نم  infak edenِل ِمقَب ن önceالْفَتِْح  fetihten 
و ve قَاتََل savaşanlarلَِئكُأو  onlarظَمَأع  daha büyüktürًةجرد  

derece olarakَأنْفَقُوا الَِّذين ِمن  infak edenدعب ِمن  sonradanو  
ve قَاتَلُوا savaşanlardanاكُلو  her birineدعو  vaadetmiştir 
اللَّه Allahنَىسالْح  en güzel olanıاللَّهو  Şüphesiz Allah اِبم 

لُونمتَع yaptıklarınızdanخَِبير  haberdardır 
10) Size ne oluyor ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz? 
Oysa göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Sizden, fetihten 
önce infak eden ve savaşanlar eşit olmaz; onlar, sonradan 
infak eden ve savaşanlardan derece olarak daha büyüktür. 
Allah, herbirine en güzel olanı vaadetmiştir. Şüphesiz Allah 
yaptıklarınızdan haberdardır.  
Kelbî der ki: Bu âyet-i kerime, malını Allah yolunda Hz. Peygamber'e 
infakta bulunanların ilki olan Hz. Ebu Bekr'in fazileti hakkında 
inmiştir. 460  

نم Kimذَا  onuقِْرضالَِّذي ي  verirseاللَّه  Allah’aاضقَر  bir 
ödünçنًاسح  güzelاِعفَهضفَي  kat kat artırırلَه  onun içinو  ve 

لَه onaرَأج  ödül vardırكَِريم  değerli bir de 
11) Kim Allah’a güzel bir ödünç verirse onu, onun için kat 
kat artırır ve ona değerli bir de ödül vardır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, imânda sebat etmenin gereği üzerinde duruldu. 
Fetihten önce malını Allah yolunda harcayıp cihad edenlerin derece 
bakımından daha yüksek olduğu belirtilerek insanlığın kurtuluşu ve 
saadeti uğruna harcanan mal ve servetin büyük ecirlere, kalıcı mükâfatlara 
sebep olacağına değinildi. 
 
 
 
 
 

وه Oَالَِّذي خَلَق  yaratanاِتاومالس  gökleriو  ve ضالَْأر yeriِفي 
  علَى الْعرِشistiva edendir  استَوىsonra  ثُمgünde  َأياٍمaltı ِستَِّة

Arş’aلَمعي  bilirِلجا يم  gireniِضِفي الَْأر  Yereجخْرا يمو  
çıkanıاِمنْه  ondanنِْزُلا يمو  ineniاِءمالس ِمن  göktenو  ve ام
جرعي yükseleniاِفيه  onaوهو  Oكُمعم  sizinle beraberdir.نَأي  

Neredeا كُنْتُمم  olursanızاللَّهو  Şüphesiz Allahلُونما تَعِبم  
yaptıklarınızıِصيرب  görendir 

4) O, gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra Arş’a istiva 
edendir. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona 
yükseleni bilir. Nerede olursanız, O sizinle beraberdir. 
Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görendir.   

لَه O’nundurلْكم  mülküاِتاومالس  Göklerinو  ve ِضالَْأر 
yerinِإلَى اللَِّهو  Allah’aعجتُر  döndürülürورالُْأم  Bütün işler 

de 
5) Göklerin ve yerin mülkü yalnız O’nundur. Bütün işler de 
Allah’a döndürülür. 

وِلجي katarَلاللَّي  Geceyiاِرِفي النَّه  gündüzeوِلجيو  katarارالنَّه  
gündüzü deِلِفي اللَّي  geceyeوهو  Şüphesiz Oِليمع  bilendir

 göğüslerin  الصدوِرözünü ذَاِتِب
6) Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. 
Şüphesiz O, göğüslerin özünü bilendir. 

  وَأنِْفقُواResulü’ne رسوِلِه ve  وAllah’a  ِباللَِّهiman edin آِمنُوا
infak edinاِمم  harcama yetkisi verdiği şeylerdenَلعج كُم 

Sizi kılıpتَخْلَِفينسم  vekillerِفيِه  üzerineنُواآم فَالَِّذين  iman 
edenِمنْكُم  Artık sizdenو  ve َأنْفَقُوا infak edenملَه  kimseler 
içinرَأج  mükafat vardırكَِبير  büyük bir 

7) Allah’a ve Resulü’ne iman edin. Sizi üzerine vekiller kılıp 
harcama yetkisi verdiği şeylerden infak edin. Artık sizden 
iman eden ve infak eden kimseler için büyük bir mükafat 
vardır.  
Dahhâk'tan rivayete göre bu âyet-i kerime Tebük seferi hakkında nazil 
olmuştur.537 

ا لَكُممو Size ne oluyor kiلَا تُْؤِمنُون  iman etmiyorsunuz?
  ِلتُْؤِمنُواsizi çağırırken  يدعوكُمResul  والرسوُلAllah’a ِباللَِّه

iman etmeyeكُمبِبر  Rabbinizeقَدو  Oysa Oََأخَذ  almıştı
ِميثَاقَكُم sizden kesin bir sözِإن  Eğerكُنْتُم  isenizْؤِمِنينم  

mü’min 
8) Size ne oluyor ki, Resul sizi Rabbinize iman etmeye 
çağırırken Allah’a iman etmiyorsunuz? Oysa O, sizden 
kesin bir söz almıştı. Eğer mü’min iseniz.  

وه Oُلنَزالَِّذي ي  indirendirِدِهبلَى عع  kulunaاٍتآي  ayetler
  ِمن الظُّلُماِتsizi çıkarması için  ِليخِْرجكُمapaçık بينَاٍت

karanlıklardanِإلَى النُّوِر  aydınlığaِإنو  Şüphesizاللَّه  Allah
ِبكُم size karşı elbetteٌوفءلَر  Rauf’durِحيمر  Rahîm’dir 

9) O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna 
apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah, size karşı elbette 
Rauf’dur, Rahîm’dir.  
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مونَهنَادي Onlara seslenirlerنَكُن َألَم  değil miydik?كُمعم  Biz 
sizinle birlikteقَالُوا  Derler kiلَىب  Evetلَِكنَّكُمو  ama sizفَتَنْتُم  

fitneye düşürdünüzكُمَأنْفُس  kendiniziتُمصبتَرو  bekleyip 
durdunuzتُمتَبارو  kuşkulara kapıldınızتْكُمغَرو  sizi aldattı 

اِنيالَْأم kuruntular daتَّىح  kadarاءج  gelinceyeرَأم  emriاللَِّه  
Allah’ınكُمغَرو  O çok aldatıcı da siziِباللَِّه  Allah’a karşı 
ورالْغَر aldatıp-durdu 

14) Onlara: “Biz sizinle birlikte değil miydik?” diye 
seslenirler. Derler ki: “Evet, ama siz -Allah’ın emri 
gelinceye kadar kendinizi fitneye düşürdünüz, bekleyip 
durdunuz, kuşkulara kapıldınız, kuruntular da sizi aldattı. 
O çok aldatıcı da sizi Allah’a karşı aldatıp durdu.”  

موفَالْي Artık bugünُْؤخَذلَا ي  alınmazِمنْكُم  sizden deٌةيِفد  
fidyeواكَفَر الَِّذين لَا ِمنو  inkar edenlerden deاكُمْأوم  

Varacağınız yerالنَّار  ateştirِهي  odurلَاكُموم  Velinizِبْئسو  
Ne kötüِصيرالْم  bir dönüştür 

15) Artık bugün sizden de fidye alınmaz, inkar edenlerden 
de. Varacağınız yer ateştir. Veliniz odur. Ne kötü bir 
dönüştür.  

 َأنİman edenlerin   ِللَِّذين آمنُوا?zamanı gelmedi mi م يْأِنَألَ
تَخْشَع ürpermesiمهقُلُوب  kalplerininِلِذكِْر  zikrineاللَِّه  Allah’ın 

و ve َلا نَزم ineneِّقالْح ِمن  haktanكُونُوالَا يو  olmamaكَالَِّذين  
gibiُأوتُوا  verildiği haldeْال ِكتَاب kitapُلقَب ِمن  daha önce 
  قُلُوبهمkatılaşan  فَقَستgeçinceْ  علَيِهم الَْأمدuzun zaman فَطَاَل

kalpleriو  ve كَِثير çoğuمِمنْه  olan kimselerفَاِسقُون  fasık 
16) İman edenlerin, Allah’ın zikrine ve haktan inene 
kalplerinin ürpermesi ve daha önce kendilerine kitap 
verildiği halde uzun zaman geçince kalpleri katılaşan ve 
çoğu fasık olan kimseler gibi olmama zamanı gelmedi mi? 

 hayat verir  يحِيAllah  اللَّهgerçekten  َأنBilin ki اعلَموا
ضالَْأر yeryüzüneدعب  sonraاِتهوم  ölümündenقَد  Şüphesiz 

 Belki  لَعلَّكُمayetleri  الْآياِتsize  لَكُمbiz iyice açıkladık بينَّا
ِقلُونتَع aklınızı kullanırsınız 

17) Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne 
hayat verir. Şüphesiz biz, size ayetleri iyice açıkladık. Belki 
aklınızı kullanırsınız.    

ِإن Doğrusuِقيندصالْم  sadaka veren erkeklerو  ve قَاِتدصالْم 
sadaka veren kadınlarواضَأقْرو  bir ödünç اللَّه Allah’a 

 kat kat  يضاعفgüzelُ  حسنًاverenler (bir ödünç) قَرضا
artırılırملَه  onlar için ملَهو Onlaraرَأج  bir ödül de vardır 
كَِريم değerli 

18) Doğrusu sadaka veren erkekler ve kadınlar ile Allah’a 
güzel bir ödünç verenler, onlar için (ödüllerini)kat kat 
artırılır. Onlara değerli bir ödül de vardır. 
(*)Yukarıdaki âyetler, imânın sadakatle asıl hedefine ulaşabileceği 
üzerinde duruldu. Arkasından ilâhî kudretin mutlak tasarrufuna 
değinilerek ihya kanununun işler halde olduğu belirtildi. Sonra da Allah'a 
ve Peygambere imân edenlerin derecelerine atıf yapılarak aydınlatıcı bilgi 
verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِديِهماَي نيب مهورى نعساِت يِمنؤالْمو ِمِننيؤى الْمرت موي
 ارها اْالَنِتهحت ِرى ِمنجت اتنج موالْي يكُمرشب اِنِهممِباَيو

 يوم يقُولُ الْمناِفقُونَ (12)وز الْعِظيم خاِلِدين ِفيها ذَِلك هو الْفَ
 وِركُمن ِمن ِبسقْتا نونظُروا انناَم ِللَِّذين اِفقَاتنالْمِقيلَ  و

 ابب وٍر لَهِبس مهنيب ِربا فَضوروا نِمسفَالْت آَء كُمروا وِجعار
ظَاِهرةُ ومحِفيِه الر هاِطنب ذَابِلِه الْعِقب ِمن (13)ه مهونادني 

 متصبرتو كُمفُساَن متنفَت كُملَِكنلَى وقَالُوا ب كُمعم كُنن اَلَم
 وررِباِهللا الْغ كُمغَراِهللا و رآَء اَمى جتح اِنىاْالَم كُمتغَرو متبتارو

 يؤخذُ ِمنكُم ِفديةٌ والَ ِمن الَِّذين كَفَروا  فَالْيوم الَ(14)
 ِصريالْم ِبئْسو لَيكُموم ِهى ارالن يكُمأْو(15)م أِْن ِللَِّذيني اَلَم 

اَمنوآ اَنْ تخشع قُلُوبهم ِلِذكِْر اِهللا وما نزلَ ِمن الْحق والَ 
 فَطَالَ علَيِهم اْالَمد  توا الِْكتاب ِمن قَبلُيكُونوا كَالَِّذين اُو

 ِاعلَموآ اَنَّ اَهللا (16)فَقَست قُلُوبهم وكَِثري ِمنهم فَاِسقُونَ 
يحِىي اْالَرض بعد موِتها قَد بينا لَكُم اْالَياِت لَعلَّكُم تعِقلُونَ 

(17)ِقنيدصا  ِانَّ الْمنسا حضوا اَهللا قَرضاَقْرقَاِت ودصالْمو 
 كَِرمي راَج ملَهو ملَه فاعض(18)ي 

موي O günىتَر  görürsünْؤِمِنينالْم  mü’min erkeklerle
ışıkları  نُورهمkoşarken  يسعىmü’min kadınları والْمْؤِمنَاِت
ِديِهمَأي نيب önlerindeو  ve اِنِهممِبَأي sağlarındaاكُمشْرب  
müjdenizموالْي  Bugünٌنَّاتج  cennetlerdirِريتَج  akanِمن 

 daimi kalıcılar  خَاِلِدينnehirler  الَْأنْهارaltlarından تَحِتها
olmak üzereاِفيه  oradaذَِلك  İşteوه  budurزالْفَو  kurtuluş

 büyük عِظيمالْ
12) O gün mü’min erkeklerle mü’min kadınları, ışıkları 
önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün 
müjdeniz -orada daimi kalıcılar olmak üzere- altlarından 
nehirler akan cennetlerdir. İşte büyük kurtuluş budur.   

موي O günقُوُلي  derler نَاِفقُونالْم münafık erkeklerو  ve 
iman edenlere  آمنُواki  ِللَِّذينmünafık kadınlar الْمنَاِفقَاتُ
 sizin  ِمن نُوِركُمyararlanalım  نَقْتَِبسBize bir bakın انْظُرونَا

ışığınızdanِقيَل  denilirواِجعار  dönün deكُماءرو  Arkanıza
Aralarına  بينَهمçekilir  فَضِربbir nur  نُوراarayın تَِمسوافَالْ

rahmet  الرحمةiçindeُ ِفيِه  باِطنُهkapılı  لَه بابbir sur ِبسوٍر
هظَاِهرو dış ِلِهِقب ِمن duvarında ذَابالْع  azap olan 

13) O gün, münafık erkekler ve kadınlar, iman edenlere 
derler ki: “Bize bir bakın, sizin ışığınızdan yararlanalım.” 
“Arkanıza dönün de bir nur arayın” denilir. Aralarına, 
içinde rahmet, dış duvarında azap olan kapılı bir sur çekilir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihâd edenlere 
âhirette hazırlanan ecir ve mükâfattan söz edildi. Münafıkların nasıl 
hüsrana uğrayacakları en uyarıcı tablosuyla gözler önüne konuldu. 
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 دآُء ِعندهالشيقُونَ ودالص مه ِلِه اُولَِئكسروا ِباِهللا وناَم الَِّذينو
 آ اُولَِئكاِتنوا ِباَيكَذَّبوا وكَفَر الَِّذينو مهورنو مهراَج ملَه ِهمبر

نيا لَِعب ولَهو  ِاعلَموآ اَنما الْحيوةُ الد(19)اَصحاب الْجِحيِم 
وِزينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر ِفى اْالَمواِل واْالَوالَِد كَمثَِل غَيٍث 

 هاتبن الْكُفَّار بجا  اَعطَامكُونُ حي ا ثُمفَرصم يهرفَت ِهيجي ثُم
ن اِهللا وِرضوانٌ وما وِفى اْالَِخرِة عذَاب شِديد ومغِفرةٌ ِم

 ساَِبقُوآ ِالَى مغِفرٍة ِمن (20)الْحيوةُ الدنيآ ِاالَّ متاع الْغروِر 
 ِللَِّذين تِض اُِعداْالَرآِء ومِض السرا كَعهضرٍة عنجو كُمبر

نِتيِه مؤلُ اِهللا يفَض ِلِه ذَِلكسروا ِباِهللا وناُهللا ذُو اَمآُء وشي 
 مآ اَصاب ِمن مِصيبٍة ِفى اْالَرِض والَ ِفى (21)الْفَضِل الْعِظيِم 

اَنفُِسكُم ِاالَّ ِفى ِكتاٍب ِمن قَبِل اَنْ نبراَها ِانَّ ذَِلك علَى اِهللا 
 ِسري(22)ي كُما فَاتلَى ما عوأْسالَ توا   ِلكَيحفْرالَ تآ وِبم

 اَلَِّذين يبخلُونَ (23)اَتيكُم واُهللا الَ يِحب كُلَّ مختاٍل فَخوٍر 
 ِميدالْح ِنىالْغ ولَّ فَِانَّ اَهللا هوتي نمِل وخِبالْب اسونَ النرأْميو

(24) 
ولَا  Elinizden علَى ما فَاتَكُمçıkana   تَْأسواüzülmemeniz için ِلكَيلَا

  واللَّهsize verdiklerine karşı  ِبما آتَاكُمşımarmamanız  تَفْرحوا
Şüphesiz Allahِحبلَا ي  sevmezَّكُل  tümخْتَاٍلم  böbürleneni 

 büyüklük taslayıp فَخُوٍر
23) Elinizden çıkana üzülmemeniz ve Allah’ın size 
verdiklerine karşı şımarmamanız için. Şüphesiz Allah, tüm 
büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez, 
(*)Yani dünyalıktan ele geçiremediğinize üzülmeyesiniz diye. Çünkü ele 
getiremediğiniz şeyler sizin için takdir edilmemiş demektir. Eğer sizin için 
takdir edilmiş olsaydı ele geçirememeniz sözkonusu olmazdı. 

الَِّذين Kiخَلُونبي  cimrilik ederlerو  ve ونرْأمي emrederlerالنَّاس  
insanlaraخِْلِبالْب  cimriliğiنمو  Her kimَّلتَوي  yüz çevirirseفَِإن  
şüphesizاللَّه  Allahوه  Oالْغَِني  Ğaniyy’dirِميدالْح  Hamîd’dir 

24) Ki, cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. 
Her kim yüz çevirirse, şüphesiz Allah, O, Ğaniyy’dir, 
Hamîd’dir. 
 (*)Cimrilik ile cömertlik arasında iki açıdan fark gözetmişlerdir. 
Birincisine göre cimri, eli sıkılıktan zevk alan kimsedir, cömert ise 
vermekten zevk alan kimsedir. İkinci farka gelince, cimri istenildiği zaman 
veren kişidir, cömert ise istenmeksizin verendir. "Kim" imandan "yüz 
çevirirse, muhakkak Allah" o kimseye "ihtiyacı olmayanın... ta kendisidir." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الَِّذينو edenlerنُواآم  imanِباللَِّه  Allah’aو  ve ِلِهسر Resullerine
لَِئكُأو işteمه  onlardırيقُوندالص  sıddıklarو  ve اءدالشُّه şehidler
ِعنْد katındaِهمبر  Rableriملَه  onlarمهرَأج  Ödülleriو  ve مهنُور 

nurları vardırواكَفَر الَِّذينو  İnkar edipواكَذَّبو  yalanlayanlara
cehennem  الْجِحيِمhalkıdır اب َأصحişte  ُأولَِئكayetlerimizi ِبآياِتنَا

19) Allah’a ve Resullerine iman edenler, işte Rableri katında 
sıddıklar ve şehidler onlardır. Ödülleri ve nurları vardır. 
İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; işte onlar 
cehennem halkıdır. 

 bir  لَِعبdünya  الدنْياhayatı  الْحياةancakُ ما َأنBilin kiَّ اعلَموا
oyunولَهو  bir eğlenceٌِزينَةو  bir süsتَفَاخُرو  bir övünmeنَكُميب  

aranızdaتَكَاثُرو  çoğalma tutkusudurاِلوِفي الَْأم  malو  ve 
  َأعجبBir yağmur  غَيٍثörneği gibi  كَمثَِلçocuklarda الَْأولَاِد

ekicilerin hoşuna giderالْكُفَّار  ekicilerin اتُهنَب  onun bitirdiği
ثُم Sonraِهيجي  gürleşirاهفَتَر  bir de bakarsın kiافَرصم  sapsarı 

kesilmişثُم  Sonraكُوني  oluvermiştirاطَامح  bir çerçöpِفيو 
 ayrıca  ومغِْفرةşiddetliٌ  شَِديدbir azab  عذَابAhirette ise الْآِخرِة

bir mağfiretاللَِّه ِمن  Allah’tanو  ve انوِرض hoşnutluk vardır
  متَاعbaşka bir şey  ِإلَّاDünya  الدنْياhayatı  الْحياةdeğildirُوما 

yararlanmadanوِرالْغُر  aldatıcı bir 
20) Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir 
süs, aranızda bir övünme, mal ve çocuklarda bir çoğalma 
tutkusudur. Bir yağmur örneği gibi; onun bitirdiği ekin, 
ekicilerin hoşuna gider. Sonra gürleşir, bir de bakarsın ki 
sapsarı kesilmiş. Sonra bir çerçöp oluvermiştir. Ahirette ise 
şiddetli bir azab, ayrıca Allah’tan bir mağfiret ve bir 
hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan 
başka bir şey değildir. 

  وجنٍَّةRabbinizden  ِمن ربكُمmağfirete  ِإلَى مغِْفرٍةyarışın ساِبقُوا
cennetا عهضر genişliğiِضركَع  genişliği gibiاِءمالس  göğünو  

ile ِضالَْأر yerْتُأِعد  hazırlanmışنُواآم ِللَِّذين  iman edenler için
lütfudur  فَضُلİşte bu  ذَِلكrasullerine رسِلِه ve  وAllah’a ِباللَِّه
 Şüphesiz  واللَّهdilediğine شَاء من يverdiği  يْؤِتيِهAllah’ın اللَِّه

Allahذُو  sahibidirِلالْفَض  lütufِظيِمالْع  büyük bir 
21) Rabbinizden bir mağfirete, Allah’a ve rasullerine iman 
edenler için hazırlanmış, genişliği yer ile göğün genişliği 
gibi olan bir cennet için yarışın. İşte bu, Allah’ın dilediğine 
verdiği lütfudur. Şüphesiz Allah büyük bir lütuf sahibidir.   

ابا َأصم herhangi bir musibet ٍةِصيبم ِمن meydana gelenِفي 
  ِإلَّاkendinizde  ِفي َأنْفُِسكُمyoktur ki لَا ve  وYeryüzünde الَْأرِض

olmasınِكتَاٍب  ِفي bir kitaptaِلقَب ِمن  önceاَأهرنَب َأن  biz onu 
yaratmadanِإن  Şüphesizذَِلك  buلَى اللَِّهع  Allah’aِسيري  çok 

kolaydır 
22) Yeryüzünde ve kendinizde meydana gelen herhangi bir 
musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta 
olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a çok kolaydır.  
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ثُم Sonraنَا قَفَّي birbiri ardınca gönderdikلَىع  üzereآثَاِر  izleri 
ِهم onlarınِلنَاسِبر Resullerimiziنَاقَفَّيو  Arkalarından da 

gönderdikىِبِعيس  İsa’yıِناب  oğluميرم  Meryemنَاهآتَيو  ona 
verdikالِْإنِجيَل  İncil’iو  ve لْنَاعج koydukِفي قُلُوِب  kalplerine 

وهعاتَّب الَِّذين onu izleyenlerinًْأفَةر  bir şefkatو  ve ًةمحر 
merhamet ًةاِنيبهرو ruhbanlığıاوهعتَداب  koydukانَاها كَتَبم  
türettikleriِهملَيع  üzereِإلَّا  fakatِتغَاءاب  kazanmak içinاِنوِرض  

rızasınıاللَِّه  Allah’ınاهوعا رفَم  uymadıklarıَّقح  fakat gereği 
gibiاِتهايِرع  Bununla birlikteنَافَآتَي  verdikنُواآم الَِّذين  iman 

edenlereمِمنْه  onlardanمهرَأج  ödülleriniكَِثيرو  bir çoğu da 
مِمنْه onlardanفَاِسقُون  fasıklardır 

27) Sonra onların izleri üzere Resullerimizi birbiri ardınca 
gönderdik. Arkalarından da Meryem oğlu İsa’yı gönderdik; 
ona İncil’i verdik ve onu izleyenlerin kalplerine bir şefkat ve 
merhamet koyduk. Allah’ın rızasını kazanmak üzere 
türettikleri fakat gereği gibi uymadıkları ruhbanlığı onlara 
gerekli kılmadık. Bununla birlikte onlardan iman edenlere 
ödüllerini verdik, onlardan birçoğu da fasıklardır.   

 Allah’tan  اللَّهsakının  اتَّقُواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
 iki  ِكفْلَيِنsize versin  يْؤِتكُمResulüne  ِبرسوِلِهiman edin ki وآِمنُوا

payِتِهمحر ِمن  rahmetindenْلعجيو  versinلَكُم  sizin içinانُور  
bir nurِبِه شُونتَم  aydınlığıyla yürüyeceğinizو  ve غِْفري 

mağfiret etsinلَكُم  sizeاللَّهو  Şüphesiz Allahغَفُور  Ğafûr’dur 
 Rahîm’dir يمرِح

28) Ey iman edenler, Allah’tan sakının ve Resulüne iman 
edin ki rahmetinden size iki pay versin, sizin için 
aydınlığıyla yürüyeceğiniz bir nur versin ve size mağfiret 
etsin. Şüphesiz Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir. 
Taberî'nin Mihrân kanalıyla Saîd ibn Cübeyr'den rivayetinde o şöyle 
anlatmıştır: Hz. Peygamber (a.s), Ca'fer'i yetmiş binitli içinde İslâm'a 
davet etmesi için Necâşî'ye göndermişti. Ca'fer, Necâşî'ye geldi, onu 
İslâm'a davet etti; o da bu davete icabetle imana geldi. Ca'fer oradan 
ayrılırken Necâşî'nin memleketinden imana gelenlerden kırk kişi: "Bize 
izin ver, o Peygamber'e varalım, O'na teslim olalım ve O'na bu deniz 
işinde yardımcı olalım. Çünkü deniz işlerini biz onlardan daha iyi 
biliyoruz." dediler ve Ca'fer'le beraber Hz. Peygamber (a.s)'e geldiler. 
Tam o sırada Hz. Peygamber (a.s) de Uhud'a çıkmak için 
hazırlanmaktaydı. Müslümanların yoksulluğunu ve darlık içinde 
olduklarını görünce Hz. Peygamber (a.s)'den izin istemek üzere geldiler 
ve: "Ey Allah'ın peygamberi, bizim, memleketimizde mallarımız var. 
Müslümanların sıkıntı içinde ve yoksul olduklarını gördük. Bize izin 
verirsen memleketimize gidelim ve oradaki mallarımızı alıp gelelim de 
müslümanlara malca yardımda bulunalım." dediler. Hz. Peygamber (a.s) 
de onlara izin verdi; gidip memleketlerindeki mallarını getirdiler ve 
bununla müslümanlann darlıklarını giderdiler. İşte bunun üzerine Allah 
Tealâ onlar hakkında "Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden de infak 
ederler." e kadar olmak üzere "Bundan evvel kendilerine kitab verdiğimiz 
nice kimseler vardır ki onlar buna (Kur'ân'a) inanıyorlar..." (Kasas, 28/52-
54) âyet-i kerimelerini indirdi.461 

لَمعِلَألَّا ي Böylece bilsinُلَأه  Ehliالِْكتَاِب  Kitapونقِْدرَألَّا ي  nail 
olamayacaklarınıٍءلَى شَيع  hiçbir şeyeِلفَض ِمن  lütfundanاللَِّه  

Allah’ınَأنو  muhakkakَلالْفَض  lütfunِدِبي  elinde olduğunuاللَِّه  
Allah’ınْؤِتيِهي  verdiğiniشَاءي نم  onu dilediğineو  ve اللَّه 

Şüphesiz Allahذُو  sahibidirِلالْفَض  lütufِظيِمالْع  büyük 
29) Böylece Kitap Ehli, Allah’ın lütfundan hiçbir şeye nail 
olamayacaklarını ve lütfun muhakkak Allah’ın elinde 
olduğunu, onu dilediğine verdiğini bilsin. Şüphesiz Allah 
büyük lütuf sahibidir. 
Hadîd Sûresi’ne, her şeyin Cenâb-ı Hakk'ı tesbîh ve tenzîh ettiği 
bilgisiyle başlandı ve her türlü fazl-ü keremin, inayet ve ihsanın O'nun 
kudret elinde olduğu beyân edilerek sûre noktalandı. 
 
 
 
 
 

لَقَد اَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت واَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ 
 اِفعنمو ِديدش أْسِفيِه ب ِديدا الْحلْنزاَنِط وِبالِْقس اسالن قُومِلي

ي ناُهللا م لَمعِلياِس وِللن ِزيزع ِب ِانَّ اَهللا قَِوىيِبالْغ لَهسرو هرصن
 ولَقَد اَرسلْنا نوحا وِابرِهيم وجعلْنا ِفى ذُريِتِهما النبوةَ (25)

 ثُم قَفَّينا (26)والِْكتاب فَِمنهم مهتٍد وكَِثري ِمنهم فَاِسقُونَ 
رسِلنا وقَفَّينا ِبِعيسى ابِن مريم واَتيناه اِْالنِجيلَ علَى اَثَاِرِهم ِب

وجعلْنا ِفى قُلُوِب الَِّذين اتبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهباِنيةً 
ابتدعوهاما كَتبناها علَيِهم ِاالَّ ابِتغآَء ِرضواِن اِهللا فَما رعوها 

عايِتها فَاَتينا الَِّذين اَمنوا ِمنهم اَجرهم وكَِثري ِمنهم حق ِر
 يآاَيها الَِّذين اَمنوا اتقُوا اَهللا واَِمنوا ِبرسوِلِه (27)فَاِسقُونَ 

 ِفرغيونَ ِبِه وشما تورن لْ لَكُمعجيِتِه ومحر ِن ِمنِكفْلَي ِتكُمؤي
 ِحيمر اُهللا غَفُورو اِب اَالَّ (28)لَكُملُ الِْكتاَه لَمعِلئَالَّ ي 

 نِتيِه مؤِد اِهللا يلَ ِبياَنَّ الْفَضِل اِهللا وفَض ٍء ِمنىلَى شونَ عقِْدري
 (29)يشآُء واُهللا ذُو الْفَضِل الْعِظيِم 

لَقَد Hiç şüphesiz kiلْنَاسَأر  biz gönderdikلَنَاسر  rasullerimizi
onlarla birlikte  معهمindirdik  وَأنْزلْنَاapaçık delillerle ِبالْبينَاِت
الِْكتَاب kitabıو  ve انالِْميز mizanıقُومِلي  ayakta tutsunlar diye  
النَّاس insanlarِطِبالِْقس  adaleti و  ve لْنَاَأنْز indirdikِديدالْح  demiri 

deِفيِه  bulunanْأسب  çetinشَِديد  bir güç نَاِفعمو faydalarِللنَّاِس  
insanlar içinلَمعِليو  bilsin diyeاللَّه  Allahنم  kimlerinهرنْصي  

kendisine yardım edeceğiniو  ve لَهسر Resullerineِبِبالْغَي  
gayb ileِإن  Şüphesizاللَّه  Allahقَِوي  Kaviyy’dirِزيزع  Azîz’dir

25) Hiç şüphesiz ki biz Resullerimizi apaçık delillerle 
gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye, onlarla 
birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Hem çetin bir güç, hem 
de insanlar için faydalar bulunan demiri de indirdik. Allah, 
kendisine ve rasullerine gayb ile kimlerin yardım edeceğini 
bilsin diye. Şüphesiz Allah Kaviyy’dir, Azîz’dir.   

لَقَدو Hiç şüphesizلْنَاسَأر  gönderdikانُوح  Nuh’uو  ve اِهيمرِإب 
İbrahim’iلْنَاعجو  verdikاِتِهميِفي ذُر  Onların soylarınaَةوالنُّب  

nübüvvetiالِْكتَابو  kitabıمفَِمنْه  Aralarındaتٍَدهم  hidayet 
bulmuştuكَِثيرو  bir çoğu daمِمنْه  olanlardıفَاِسقُون  fasık 

26) Hiç şüphesiz Nuh’u ve İbrahim’i gönderdik. Onların 
soylarına nübüvveti ve kitabı verdik. Aralarında kimisi 
hidayet bulmuştu, bir çoğu da fasık olanlardı. 
(*)Yukarıdaki âyetle, yeryüzünde düzen ve denge kurulsun, işler adaletle 
yürütülsün diye peygamberlerin açık belgelerle, kitap ve sağlam kıstaslarla 
gönderildiği konu edildi ve arkasından demir madenine değinilerek 
peygamberlerin maddî ve mânevi müeyyide uyguladıklarına işarette 
bulunuluyor. 
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 )58(سورة اجملادلة 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

قَد سِمع اُهللا قَولَ الَِّتى تجاِدلُك ِفى زوِجها وتشتِكى ِالَى اِهللا 
 عمساُهللا يو ِصريب ِميعا ِانَّ اَهللا سكُمراوح(1)ت اَلَِّذين 

يظَاِهرونَ ِمنكُم ِمن ِنسآِئِهم ما هن اُمهاِتِهم ِانْ اُمهاتهم ِاالَّ 
اللَِّئ ولَدنهم وِانهم لَيقُولُونَ منكَرا ِمن الْقَوِل وزورا وِانَّ اَهللا 

 والَِّذين يظَاِهرونَ ِمن ِنسآِئِهم ثُم يعودونَ ِلما (2)ور لَعفُو غَفُ
قَالُوا فَتحِرير رقَبٍة ِمن قَبِل اَنْ يتمآسا ذَِلكُم توعظُونَ ِبِه واُهللا 

 ِبريلُونَ خمعا تِن (3)ِبمياِبعتتِن ميرهش امفَِصي ِجدي لَم نفَم 
 ِمن ا ذَِلكِكينِمس نيِست امفَِاطْع ِطعتسي لَم نا فَمآسمتِل اَنْ يقَب

 اَِليم ذَابع ِللْكَاِفِريناِهللا و وددح ِتلْكوِلِه وسروا ِباِهللا وِمنؤِلت
(4)الَِّذين ا كُِبتوا كَمكُِبت ولَهسرونَ اَهللا وادحي ِانَّ الَِّذين  

 ِهنيم ذَابع ِللْكَاِفِريناٍت ونياٍت بآ اَيلْنزاَن قَدو ِلِهمقَب (5)ِمن 
 وهسناُهللا و يهصِملُوا اَحا عِبم مئُهبنا فَيِميعاُهللا ج مثُهعبي موي

 ِهيدٍء شىلَى كُلِّ شاُهللا ع(6)و  
4) Ama kim bulamazsa, birbirleriyle temas etmeden önce 
aralıksız iki ay oruç tutmalıdır. Kim (oruç tutmaya)güç 
yetiremezse, altmış yoksul doyurmalıdır. Bu, Allah’a ve 
Resulü’ne iman etmeniz içindir. Ve bunlar, Allah’ın 
sınırlarıdır. Ve kâfirlere için can yakıcı bir azap vardır. 

  وAllah’a  اللَّهkarşı baş kaldıranlar  يحادونgerçekten ِذينِإن الَّ
veولَهسر  Resulü’neكُِبتُوا  alçaltılmışlardırاكَم  gibiَكُِبت  

alçaltılmasıِلِهمقَب ِمن الَِّذين  kendilerinden öncekilerinقَدو  Ve 
oysa gerçektenلْنَاَأنْز  biz indirdikاٍت آي ayetlerنَاٍتيب  apaçık 

ِللْكَاِفِرينو Ve kâfirler içinذَابع  bir azap vardırِهينم  alçaltıcı 
5) Allah’a ve Resulü’ne karşı baş kaldıranlar, kendilerinden 
öncekilerin alçaltılması gibi gerçekten alçaltılmışlardır. Ve 
oysa biz gerçekten apaçık ayetler indirdik. Ve kâfirler için 
alçaltıcı bir azap vardır. 
Havle binti Mâlik bin Salebe şöyle diyor: "Bu ayetler nâzil olduktan sonra 
Resûlüllah (a.s); "Kocan seninle temas etmeden evvel bir köle azad etsin" 
dedi. Ben de "Kölesi yok" dedim. Resûlüllah, "Öyleyse iki ay oruç tutsun" 
dedi. "Yâ Resûlüllah, o yaşlıdır, o kadar oruç tutamaz" dedim. Resûlüllah 
(a.s): "Öyleyse 60 miskini doyursun"buyurdu. "Onun sadaka verecek 
birşeyi de yoktur" dedim. Bunun üzerine Resûlüllah (a.s): Ben ona altmış 
sa' hurma vereyim " buyurdu. "Bir altmış sa' da ben veririm." dedim. 
Resûlüllah (a.s) "İyi yaparsın. Sen onun yerine altmış yoksulu doyur ve 
amcaoğlunun yanına git" buyurdu.462  

موي günمثُهعبي  dirilteceğiاللَّه  Allahاِميعج  hepsiniمُئهنَبفَي  onlara 
haber verecektirاِبم  nelerِملُواع  yapacağınıاهصَأح  onları 

saymışاللَّه  Allahو  veوهنَس  onlar ise onu unutmuşlardır 
وVeاللَّه  Allahٍءلَى كُلِّ شَيع  her şeyin üzerineشَِهيد  şahiddir 

6) Allah, hepsini dirilteceği gün, onlara neler yapacağını 
haber verecektir. Allah, onları saymış; ve onlar ise onu 
unutmuşlardır. Ve Allah her şeyin üzerine şahiddir. 
 
 
 
 
 
 

58 MÜCADELE SURESİ 
Kur'an-ı Kerîm'in 58. sûresi. 22 âyet, 493 kelime ve 1992 harften 
ibarettir. Medenî sûrelerden olup, Hicretin beşinci yılında 
meydana gelen Hendek gazvesinden sonra, Münafıkûn sûresinin 
peşinden nâzil olmuştur. Adını, bir kadının, kocasının zıhar da 
bulunmasını Resulullah (a.s)'a şikayet edişini ve bir çözüm 
bulması için onunla tartışmaya girişini anlatan ilk ayetteki 
"tucâdiluke" ibaresinden almıştır. Sûrenin ilk âyetleri bu olay 
üzerine nazil olmuştur.538 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

قَد elbetteِمعس  duyduاللَّه  Allahَلقَو  sözünüاِدلُكالَِّتي تُج  
seninle tartışanاِجهوِفي ز  Eşi hakkındaو  veتَشْتَِكي  şikayette 

bulunanınِإلَى اللَِّه  Allah’aو  Veاللَّه  Allahعمسي  duyuyordu
Semî’dir  سِميعAllah  اللَّهŞüphesiz  ِإنkonuşmanızı تَحاوركُما
ِصيرب Basîr’dir  

1) Eşi hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikayette 
bulunanın sözünü Allah elbette duydu. Ve Allah 
konuşmanızı duyuyordu. Şüphesiz Allah Semî’dir, Basîr’dir. 
Ayetin nüzul sebebiyle ilgili olarak Hz. Aişe şöyle dedi: "İşitmesi her şeyi 
kuşatan ne yücedir. Havle binti Salebe'nin sözünü işitiyor, bazısını anlıyor 
bazısını anlayamıyordum. Kocasını Resulullah'a (a.s.) şikâyet ediyor ve 
diyordu ki: Ya Resulallah gençliğimi yedi, kendimi ona verdim ve 
çocuklar doğurdum, nihayet yaşım ilerleyip çocuktan kesilince bana zıhar 
yaptı. Ya Rabbi onu sana şikâyet ediyorum." diyordu. Daha yerinden 
ayrılmadan Cebrail bu ayetleri indirdi. Kocası Evs b. Samit'tir.539 

الَِّذين Kiونظَاِهري  zıhar yapanlarınِمنْكُم  Sizdenاِئِهمِنس ِمن  
hanımlarınaنا هم  onların değildirاِتِهمهُأم  anneleri ماتُههُأم ِإن  

Anneleriِإلَّا اللَّاِئي  yalnızca kendileriniمنَهلَدو  doğuranlardırو  
Veمِإنَّه  onlar elbetteانْكَرم قُولُونلَي  çirkinِلالْقَو ِمن  bir söz

  لَعفُوAllah اللَّهVe şüphesiz   وِإنve yalan söylüyorlar وزورا
Afuvv’durغَفُور  Ğafûr’dur 

2) Ki, sizden hanımlarına zıhar yapanların eşleri onların 
anneleri değildir. Anneleri yalnızca kendilerini 
doğuranlardır. Ve onlar elbette çirkin bir söz ve yalan 
söylüyorlar. Ve şüphesiz Allah, Afuvv’dur, Ğafûr’dur. 
Zihar: Bir kimsenin karısına "sen bana anamın sırtı gibisin" diyerek, onu 
kendisine haram kılması. Zihar, "zehr" kökündendir, kelime anlamı sırt 
demektir. İslâm öncesi Arap toplumunda bir adam, karısının herhangi bir 
davranışına kızdığı zaman, ona, "sen bana anamın sırtı gibisin" derdi. 
Bunun üzerine karısı ona haram olurdu. Fakat bu boşanma sayılmazdı.  

ونظَاِهري الَِّذينو zıhar yapıpاِئِهمِنس ِمن  Hanımlarınaثُم  sonra da
ونودعي dönenlerinاِلم  oقَالُوا  söylediklerindenفَتَح ِرير azad 

etmeleri gerekirٍةقَبر  bir köleyiِلقَب ِمن  evvelااستَمي َأن  
birbirleriyle temas etmedenذَِلكُم  İşte sizeظُونتُوع  öğüt 

verilmektedirِبِه  bununlaاللَّهو  Muhakkak ki Allahلُونما تَعِبم  
yaptıklarınızdanخَِبير  hakkıyla haberdardır 

3) Hanımlarına zıhar yapıp sonra da o söylediklerinden 
dönenlerin, birbirleriyle temas etmeden evvel bir köleyi 
azad etmeleri gerekir. İşte size bununla öğüt verilmektedir. 
Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

نفَم Ama kimَل ِجدي م bulamazsaامفَِصي  oruç tutmalıdırِنيرشَه  
iki ayِنيتَتَاِبعم  aralıksızِلقَب ِمن  önceااستَمي َأن  birbirleriyle 

temas etmedenنفَم  Kimتَِطعسي لَم  güç yetiremezseامفَِإطْع  
doyurmalıdırِستِّين  altmışِكينًاِمس  yoksulَذ ِلك Buِلتُْؤِمنُوا  iman 

etmeniz içindirِباللَِّه  Allah’aو  veوِلِهسر  Resulü’neِتلْكو  Ve 
bunlarوددح  sınırlarıdırاللَِّه  Allah’ınِللْكَاِفِرينو  Ve kâfirlere 

içinذَابع  bir azap vardırَأِليم  can yakıcı 
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8) Fısıldaşmaları yasaklanan, sonra yasaklandıkları şeye 
dönen; günah, düşmanlık ve Resul’e isyanı fısıldaşan 
kimseleri görmedin mi? Ve sana geldikleri zaman, Allah’ın 
selamlamadığı biçimde selamlıyorlar seni. Ve kendi 
kendilerine: “Söylediklerimiz dolayısıyla Allah bize azab 
etse ya” diyorlar. Onlara cehennem yeter. Oraya 
gireceklerdir. Artık o, ne kötü bir gidiş yeridir. 
İbni Cerir'in Katade'den rivayet ettiğine göre münafıklar aralarında fısıltı 
ile konuşuyorlardı. Bu, müminleri öfkelendiriyor ve onları tedirgin ediyor-
du. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu.463 

  تَنَاجيتُمzaman  ِإذَاiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
fısıldaştığınızاوفَلَا تَتَنَاج  fısıldaşmayınِبالِْإثِْم  günahıو  ve 

  وتَنَاجواResul’e  الرسوِلisyanı  معِصيِةve  وdüşmanlığı الْعدواِن
fısıldaşınِبالِْبر  iyiliğiو  veىالتَّقْو  takvayıو  veاتَّقُوا  sakının اللَّه  
Allah’tanِهالَِّذي ِإلَي  ancak huzurundaونشَرتُح  toplanacağınız 

9) Ey iman edenler, fısıldaştığınız zaman bundan böyle 
günahı ve düşmanlığı ve Resul’e isyanı fısıldaşmayın, iyiliği 
ve takvayı fısıldaşın ve ancak huzurunda toplanacağınız 
Allah’tan sakının. 

  ِليحزنşeytandandır  ِمن الشَّيطَاِنFısıltı ancak ِإنَّما النَّجوى
kederlendirmek içinنُواآم الَِّذين  iman edenleriارِبض سلَيو  

zarar veremezًئاشَي ِهم  onlara hiçbir şeyleِإلَّا  Oysaِبِإذِْن  izni 
olmaksızınاللَِّه  Allah’ınلَىعو  O haldeاللَِّه  Allah’a كَّْلتَوفَلْي 

tevekkül etsinlerْؤِمنُونالْم  mü’minler yalnızca 
10) Fısıltı ancak iman edenleri kederlendirmek için 
şeytandandır. Oysa Allah’ın izni olmaksızın o, onlara hiçbir 
şeyle zarar veremez. O halde mü’minler yalnızca Allah’a 
tevekkül etsinler. 

 size  لَكُمdenildiğinde  ِإذَا ِقيَلiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
 Yer  فَافْسحواtoplantı yerlerinde  ِفي الْمجاِلِسGenişleyin تَفَسحوا

açın!حفْسي  genişlik versinاللَّه  Allah daلَكُم  sizeِإذَا ِقيَلو  
denilince deواانشُز  Kalkın!وافَانشُز  kalkıverin kiفَعري  

yükseltsinاللَّه  Allahنُواآم الَِّذين  iman edenleriِمنْكُم  sizden 
  واللَّهderecelerle  درجاٍتilim  الِْعلْمverilenleri والَِّذين ُأوتُوا

Şüphesiz Allahلُونما تَعِبم  yaptıklarınızdanخَِبير  haberdardır 
11) Ey iman edenler, toplantı yerlerinde size “Yer açın!” 
denildiğinde yer açın ki, Allah da size genişlik versin. 
“Kalkın!” denilince de kalkıverin ki Allah sizden iman 
edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle 
yükseltsin. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. 
Bu ayet bir cuma günü nazil oldu. Bedir'e iştirak edenlerden bir grup 
geldi, yer dar idi, onlara mecliste yer veren olmadı, ayakta kaldılar. 
Resulullah (a.s.) birkaç kişi kaldırıp yerlerine onları oturttu. Fakat bu o 
kaldırılanların hoşuna gitmedi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu.464 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م ما ِفى السمواِت وما ِفى اْالَرِض ما يكُونُ اَلَم تر اَنَّ اَهللا يعلَ
 مهاِدسس وٍة ِاالَّ هسمالَ خو مهاِبعر وى ثَالَثٍَة ِاالَّ هوجن ِمن
 وا ثُما كَانم ناَي مهعم وِاالَّ ه آل اَكْثَرو ذَِلك ى ِمننآل اَدو

 اَلَم (7) يوم الِْقيمِة ِانَّ اَهللا ِبكُلِّ شىٍء عِليم ينبئُهم ِبما عِملُوا
 هنوا عها نونَ ِلمودعي ى ثُموجِن النوا عهن ِالَى الَِّذين رت
 كويح كآؤِاذَا جوِل وسِة الرِصيعماِن وودالْعنَ ِباِْالثِْم وواجنتيو

يحي ا لَما ِبما اُهللا ِبمنذِّبعالَ يلَو فُِسِهمقُولُونَ ِفى اَنيِبِه اُهللا و ك
 ِصريالْم ا فَِبئْسهنلَوصي منهج مهبسقُولُ ح(8)ن ا الَِّذينهآاَيي 

اَمنوآ ِاذَا تناجيتم فَالَ تتناجوا ِباِْالثِْم والْعدواِن ومعِصيِة 
الرسوِل وتناجوا ِبالِْبر والتقْوى واتقُوا اَهللا الَِّذى ِالَيِه تحشرونَ 

(9) سلَيوا وناَم نَ الَِّذينزحطَاِن ِلييالش ى ِمنوجا النمِان 
 (10)نونَ ِبضارِهم شيئًا ِاالَّ ِبِاذِْن اِهللا وعلَى اِهللا فَلْيتوكَِّل الْمؤِم

يآاَيها الَِّذين اَمنوآ ِاذَا ِقيلَ لَكُم تفَسحوا ِفى الْمجاِلِس 
فَافْسحوا يفْسِح اُهللا لَكُم وِاذَا ِقيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَِع اُهللا 
اُهللا ِبماٍت وجرد وا الِْعلْماُوت الَِّذينو كُموا ِمنناَم ا الَِّذين

 ِبريلُونَ خمع(11)ت 
  يعلَمAllah’ın  اللَّهgerçekten  َأنgörmüyor musun? َألَم تَرى

bildiğiniاِتاوما ِفي السم  Göklerdekiو  veِضا ِفي الَْأرم  yerdeki 
şeyleriكُونا يم  olmaz kiىونَج ِمن  Fısıldaşanثَلَاثٍَة  üç kişiِإلَّا  

olmasınوه  Oمهاِبعر  dördüncüleriٍةسلَا خَمو  ve beşi olmasın
وِإلَّا ه mutlaka O’durمهاِدسس  altıncısı daنَىلَا َأدو  az olsunِمن 
ذَِلك Bundanلَا َأكْثَرو  veya çok olsunوِإلَّا ه  mutlaka Oمهعم  

kendileriyle birliktedirنَأي  her neredeا كَانُوام  olsalarثُم  
Sonraمُئهنَبي  haber verecektirاِبم  kendilerineِملُواع  

yaptıklarınıموي  günüِةامالِْقي  kıyametاللَّه ِإن  Şüphesiz Allah
 bilendir  عِليمher şeyi en iyi ِبكُلِّ شَيٍء

7) Göklerdeki ve yerdeki şeyleri Allah’ın gerçekten bildiğini 
görmüyor musun? Fısıldaşan üç kişi olmaz ki dördüncüleri 
O olmasın; ve beşi olmasın altıncısı da mutlaka O’dur. 
Bundan az veya çok olsun, her nerede olsalar mutlaka O, 
kendileriyle birliktedir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını 
kendilerine haber verecektir. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi 
bilendir. 

  عن النَّجوىyasaklanan  ِإلَى الَِّذين نُهوا?görmedin mi َألَم تَرى
Fısıldaşmalarıثُم  sonraونودعي  dönenاوا  ِلمنُه yasaklandıkları

نْهع şeyeنوتَنَاجيو  fısıldaşan ِبالِْإثِْم günahو  veاِنودالْع  
düşmanlıkِةِصيعمو  isyanıوِلسالر  Resul’eو  Veِإذَا  zaman

وكاءج sana geldikleriكويح  selamlıyorlar seniاِبم  biçimdeلَم 
 ِفيdiyorlar  يقُولُونVe  وAllah’ın  اللَّهselamlamadığı يحيك ِبِه

Allah  اللَّهbize azab  يعذِّبنَاetse ya  لَولَاkendi kendilerine فُِسِهمَأن
  جهنَّمOnlara yeter  حسبهمSöylediklerimiz  نَقُوُلdolayısıyla ِبما

cehennemانَهلَوصي  Oraya gireceklerdirفَِبْئس  Artık o, ne 
kötüِصيرالْم  bir gidiş yeridir 
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 ىدي نيوا بمولَ فَقَدسالر متياجوآ ِاذَا نناَم ا الَِّذينهآاَيي
نجويكُم صدقَةً ذَِلك خير لَكُم واَطْهر فَِانْ لَم تِجدوا فَِانَّ اَهللا 

 َء اَشفَقْتم اَنْ تقَدموا بين يدى نجويكُم (12)فُور رِحيم غَ
صدقَاٍت فَِاذْ لَم تفْعلُوا وتاب اُهللا علَيكُم فَاَِقيموا الصلَوةَ واَتوا 

 اَلَم (13)الزكَوةَ واَِطيعوا اَهللا ورسولَه واُهللا خِبري ِبما تعملُونَ 
الَ تو كُمِمن ما هم ِهملَياُهللا ع ا غَِضبما قَولَّووت ِالَى الَِّذين ر

 اَعد اُهللا لَهم (14)ِمنهم ويحِلفُونَ علَى الْكَِذِب وهم يعلَمونَ 
 ِاتخذُوآ (15)عذَابا شِديدا ِانهم سآَء ما كَانوا يعملُونَ 

هانمِبيِل اِهللا اَيس نوا عدةً فَصنج م  ِهنيم ذَابع مفَلَه
 لَن تغِنى عنهم اَموالُهم وآل اَوالَدهم ِمن اِهللا شيئًا  (16)

 يوم يبعثُهم اُهللا (17)اُولَِئك اَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 
ه كَما يحِلفُونَ لَكُم ويحسبونَ اَنهم علَى جِميعا فَيحِلفُونَ لَ

 ِاستحوذَ علَيِهم الشيطَانُ (18)شىٍء اَآل ِانهم هم الْكَاِذبونَ 
 بطَاِن اَآل ِانَّ ِحزيالش بِحز اِهللا اُولَِئك ِذكْر ميهسفَاَن

 الَِّذين يحادونَ اَهللا ورسولَه  ِانَّ(19)الشيطَاِن هم الْخاِسرونَ 
 ِفى اْالَذَلِّني ِلى ِانَّ اَهللا (20)اُولَِئكسراَناَ و ناُهللا الَغِْلب بكَت 

 ِزيزع (21)قَِوى 
موي günمثُهعبي  Onların dirilteceğiاللَّه  Allah’ınاِميعج  tümünü 

ِلفُونحفَي yemin edeceklerلَه  O’na daاكَم  gibiِلفُونحي  yemin 
ettikleriلَكُم  sizlereو  veونبسحي  sanacaklardırلَىع مَأنَّه  üzere 

  همgerçekten onlar  ِإنَّهمDikkat edin  َألَاbir şey شَيٍء
kendileridirونالْكَاِذب  yalancıların 

18) Onların tümünü Allah’ın dirilteceği gün, sizlere yemin 
ettikleri gibi O’na da yemin edecekler ve kendilerinin bir 
şey üzere olduklarını sanacaklardır. Dikkat edin; gerçekten 
onlar, yalancıların kendileridir. 

  فََأنساŞeytan  الشَّيطَانonları  علَيِهمkuşatmış استَحوذَ
unutturmuşturمه  böylelikle onlaraِذكْر  zikriniاللَِّه  Allah’ın 

لَِئكُأو İşte onlarبِحز  fırkasıdırطَاِنالشَّي  şeytanınَألَا  Dikkat 
edinِإن  şüphesizبِحز  fırkasıطَاِنالشَّي  şeytanınمه  

kendileridirونالْخَاِسر  hüsrana uğrayanların 
19) Şeytan onları kuşatmış; böylelikle onlara Allah’ın zikrini 
unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; 
şüphesiz şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların kendileridir. 

الَِّذين ِإن Hiç şüphesizونادحي  karşı başkaldıranlarاللَّه  Allah’a 
و veولَهسر  Resulü’neلَِئكُأو  işte onlarِفي اَألذَلِّين  alçaklar 

arasındadır 
20) Hiç şüphesiz Allah’a ve Resulü’ne karşı başkaldıranlar; 
işte onlar, alçaklar arasındadır.  

كَتَب yazmıştırاللَّه  Allahنلََأغِْلب  Mutlaka galip geleceğimَا َأن 
benو  veِليسر  elçilerim deِإن  Şüphesizاللَّه  Allahقَِوي  

Kaviyy’dirِزيزع  Azîz’dir 
21) Allah: “Mutlaka galip geleceğim; ben ve elçilerim de.” 
diye yazmıştır. Şüphesiz Allah Kaviyy’dir, Azîz’dir. 
 
 
 
 

 bir şey  ِإذَا نَاجيتُمiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
fısıldadığınızdaوَلسالر  Resul’eيدي نيوا بمفَقَد  önce birاكُمونَج  

fısıltınızdanًقَةدص  sadaka verinذَِلك  Buرخَي  daha hayırlıلَكُم  
sizin içinو  veرَأطْه  daha temizdirفَِإن  Eğerواتَِجد لَم  

bulamazsanızفَِإن  şüphesizاللَّه  Allahغَفُور  Ğafûr’durِحيمر  
Rahîm’dir 

12) Ey iman edenler, Resul’e bir şey fısıldadığınızda 
fısıltınızdan önce bir sadaka verin. Bu, sizin için daha 
hayırlı ve daha temizdir. Eğer (sadaka) bulamazsanız 
şüphesiz Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir. 

َأَأشْفَقْتُم Yoksa ürktünüz mü?يدي نيوا بمتُقَد َأن  önceاكُمونَج  
fısıltınızdanقَاٍتدص  sadakalarْفَِإذ  Eğerلُواتَفْع لَم  yapmazsanız

تَابو tövbenizi kabul ederَّالل ه Allahكُملَيع  o zamanوافََأِقيم  
dosdoğru kılınَلَاةالص  namazıآتُواو  verinَكَاةالز  zekâtıو  ve

  واللَّهResulü’ne  رسولَهve  وAllah’a  اللَّهitaat edin َأِطيعوا
Muhakak ki Allahاِبم خَِبير  herلُونمتَع  yaptıklarınızdan 

haberdardır 
13) Yoksa fısıltınızdan önce sadakalar vermekten ürktünüz 
mü? Eğer (sadaka vermeyi) yapmazsanız Allah tövbenizi 
kabul eder; o zaman namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, 
Allah’a ve Resulü’ne itaat edin. Muhakak ki Allah, her 
yaptıklarınızdan haberdardır. 

 bir  قَوماdost edinenleri  ِإلَى الَِّذين تَولَّوا?görmedin mi َألَم تَرى
kavmiغَِضب  gazap ettiğiاللَّه  Allah’ınِهملَيع  kendilerineما هم  
Onlarِمنْكُم  ne sizdendirلَاو  ve ne deمِمنْه  onlardanو  ve
ِلفُونحي  yere yemin ediyorlarلَى الْكَِذِبع  yalanمهو  Kendileri 

deونلَمعي  bildikleri halde 
14) Allah’ın kendilerine gazap ettiği bir kavmi dost 
edinenleri görmedin mi? Onlar, ne sizdendir ve ne de 
onlardan. Kendileri de bildikleri halde ve yalan yere yemin 
ediyorlar.   

 çok  شَِديداbir azap  عذَاباonlara  لَهمAllah  اللَّهhazırlamıştır عدَأ
şiddetliمِإنَّه  Doğrusu onlarınام اءس  ne kötüdürلُونمعكَانُوا ي  

yaptıkları şey 
15) Allah onlara çok şiddetli bir azap hazırlamıştır. Doğrusu 
onların yaptıkları şey ne kötüdür. 

  فَصدواkalkan  جنَّةYeminleriniً  َأيمانَهمedindiler de اتَّخَذُوا
alıkoydularِبيِلس نع  yolundanاللَِّه  Allahمفَلَه  Onlaraذَابع  bir 
azab vardırِهينم  alçaltıcı 

16) Yeminlerini kalkan edindiler de Allah yolundan 
alıkoydular. Onlara alçaltıcı bir azab vardır. 
(*)Yani onlar iman ettiklerini sözle söylemeyi kalkan edindiler. 
Öldürülmek korkusuyla dilleriyle iman ettiklerini söylediler, fakat kalpleri 
kâfirdir. "Bu nedenle onlar İçin" dünyada öldürülmek, âhirette cehennem 
ateşi ile "horlayıcı bir azab vardır." 

تُغِْني لَن fayda sağlamazمنْهع  onlaraمالُهوَأم  Mallarıو veلَا
مهلَادَأو evlatları daاللَِّه ِمن  Allah’a karşıًئاشَي  hiçbir şekilde
لَِئكُأو İşte onlarابحَأص  halkıdırالنَّاِر  ateşinاِفيه مه  Orada
ونخَاِلد süreklidirler 

17) Malları ve evlatları da Allah’a karşı onlara hiçbir şekilde 
fayda sağlamaz. İşte onlar ateşin halkıdır. Orada 
süreklidirler. 
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59 HAŞR SÛRESİ  
Kur'ân-ı Kerîm'in 59. sûresi. Medine döneminin dördüncü yılı 
Rebiülevvel ayında nâzil oldu. Sûre, 24 âyet, 445 kelime, 1530 
harften meydana gelir. Adını ikinci âyetinde geçen, Benû Nadir 
yahudilerinin sürgününü ifade eden "haşr" kelimesinden 
almaktadır. Nadiroğullarından bahsettiği için bu sûreye "Nadir 
sûresi" de denir. Sûrenin iniş nedeni, Nadiroğulları yahudilerinin 
sözleşmelerinden dönerek müslümanlar aleyhinde Medine'ye 
saldıran müşrik ordusuna yardım etmeleri ve bununla da 
kalmayıp Hz. Peygamber'e suikast düzenlemeleri yüzünden 
müslümanlarla yaptıkları savaştır. Süre bu savaşı ve neticesini 
konu edinir ve ardından müslümanları ahlâkî yönden eğiten 
ayetten girer. Son bölümdeki âyetler de Allah'ın sıfatlarını anlatır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

حبس tesbih etmektedirِللَِّه  Allah’ıا ِفياِت  ماومالس Göklerdeو  
veا ِفيم  olan her şeyِضالَْأر  yerdeوهو  Muhakkak ki O 

ِزيزالْع Azîz’dirِكيمالْح  Hakîm’dir 
1) Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ı tesbih etmektedir. 
Muhakkak ki O, Azîz’dir, Hakîm’dir. 
Nadîr oğullarından bir kadın, ensardan müslüman bir kardeşine haber 
göndermiş ki Nadîr oğulları Hz. Peygamber (a.s)'e bir suikast 
hazırlamıştır. Nadîrli kadının ensardan olan kardeşi de son hızla Hz. 
Peygamber (a.s)'e gelmiş ve gizlice Nadîr oğullarının hazırladığı suikastı 
haber vermiş. Bu haber üzerine Hz. Peygamber de Medine-i 
Münevvere'ye dönmüş ve ertesi sabah olunca da ordusunu toplayıp Nadîr 
oğulları üzerine yürümüş, onları altı gün muhasara etmiş, sonunda 
silâhları dışında develerinin taşıyabileceği kadar mallarını yanlarına alarak 
sürgün edilmeleri üzerine anlaşmışlar ve sürgün edilmişler. İşte bunun 
üzerine "Allah herşeye Kadir'dir." (1 den 6)'e kadar olmak üzere âyet-i 
kerimeler nazil olmuş.465 

الَِّذيه و O’durجَأخْر  çıkaranواكَفَر الَِّذين  inkar edenleri ِلَأه ِمن 
ehlindenالِْكتَاِب  Kitapاِرِهمِدي ِمن  yurtlarındanِلِلَأو  ilkشِْرالْح  

toplu sürgündeا ظَنَنْتُمم  düşünmemiştinizواجخْري َأن  
çıkacaklarınıظَنُّواو  düşünmüşlerdiمَأنَّه  Onlar daمتُهاِنعم  
koruyacağınıمونُهصح  kalelerininاللَِّه ِمن  Allah’tanمفََأتَاه  geldi 

onlaraاللَّه  Allahُثيح ِمن  bir yerdenواتَِسبحي لَم  hesaba 
katmadıklarıو  veَقَذَف  saldıِفي قُلُوِبِهم  kalplerineبعالر  korku 

ونخِْربي tahrip ediyorlardıموتَهيب  evleriniِديِهمِبَأي  kendi elleriyle 
و veِديَأي  elleriyleْؤِمِنينالْم  mü’minlerinواتَِبرفَاع  ibret alın! 

 basiret sahipleri  الَْأبصاِرEy ياُأوِلي
2) Kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde 
yurtlarından çıkaran O’dur. Siz onların çıkacaklarını 
düşünmemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah’tan 
koruyacağını düşünmüşlerdi. Allah hesaba katmadıkları bir 
yerden geldi onlara ve kalplerine korku saldı; evlerini kendi 
elleriyle ve mü’minlerin elleriyle tahrip ediyorlardı. Ey 
basiret sahipleri, ibret alın!   

لَوو Eğerكَتَب لَا َأن  yazmamış olsaydıاللَّه  Allahلَاءالْج ِهملَيع  
onlara sürgünüمهذَّبلَع azap ederdiانْيِفي الد  dünyadaملَهو  

onlaraِةِفي الْآِخر  Ahirette iseالنَّاِر ذَابع  onlar için ateş cezası 
vardır 

3) Eğer Allah, onlara sürgünü yazmamış olsaydı, muhakkak 
onlara dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş 
cezası vardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الَ تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباِهللا والْيوِم اْالَِخِر يوآدونَ من حآد اَهللا
 مآَء هوآ اَبكَان لَوو ولَهسرو  اَو مهانوِاخ اَو مآَء هناَب اَو

 هوٍح ِمنِبر مهداَيانَ واِْالمي ِفى قُلُوِبِهم بكَت اُولَِئك مهتِشريع
ى ويدِخلُهم جناٍت تجِرى ِمن تحِتها اْالَنهار خاِلِدين ِفيها رِض

 ماِهللا ه باِهللا اَآل ِانَّ ِحز بِحز اُولَِئك هنوا عضرو مهناُهللا ع
 (22)الْمفِْلحونَ 

 )59(سورة الحشر 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض وا ِفى اْالَرماِت ووما ِفى السِللَِّه م حبس
(1)وه  اِب ِمنِل الِْكتاَه وا ِمنكَفَر الَِّذين جرالَِّذى اَخ 

 مهوآ اَنظَنوا وجرخاَنْ ي متنا ظَنِر مشِل الْحالَو اِرِهمِدي
ماِنعتهم حصونهم ِمن اِهللا فَاَتيهم اُهللا ِمن حيثُ لَم يحتِسبوا 

ِفى قُلُوِبِهم قَذَفِدى واَيو ِديِهمِباَي مهوتيونَ بِربخي بعالر 
 ولَوآل اَنْ كَتب اُهللا (2)الْمؤِمِنني فَاعتِبروا يآاُوِلى اْالَبصاِر 

علَيِهم الْجآلَء لَعذَّبهم ِفى الدنيا ولَهم ِفى اْالَِخرِة عذَاب الناِر 
(3)  
لَا تَِجد bulamazsınامقَو  bir kavmiْؤِمنُوني  iman edenِباللَِّه  

Allah’aِموالْيو  ve gününeالْآِخِر  ahiretونادوي  sevgi 
besledikleriniنم  kimselereادح  başkaldıranاللَّه  Allah’a

ولَهسرو ve Resulü’neكَانُوا لَوو  olsa bileمهاءآب  babalarıَأ و
مهنَاءَأب oğullarıمانَهِإخْو َأو  kardeşleriَأو  veyaمتَهِشيرع  aşiretleri
لَِئكُأو İşteكَتَب   yazmışِفي قُلُوِبِهم  kalplerineانالِْإيم  imanıو  ve
مهدَأي onları desteklemiştirوٍحِبر  bir ruh ileِمنْه  kendisinden
 ِمنakan  تَجِريcennetlere  جنَّاٍتVe onları sokacaktır همويدِخلُ
orada  ِفيهاsüreklidirler  خَاِلِدينnehirler  الَْأنْهارaltından تَحِتها
ِضير razı olmuşاللَّه  Allahمنْهع  onlardanواضرو  razı 

olmuşlardırنْهع  onlar da O’ndanلَِئكُأو  İşte bunlarبِحز  
fırkasıdırاللَِّه  Allah’ınَألَا  Dikkat edinِإن  şüphesizبِحز  

fırkasıاللَِّه  Allah’ınمه  olanlarونفِْلحالْم  kurtuluşa erenlerdir  
22) Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kavmi, Allah’a 
ve Resulü’ne başkaldıran kimselere babaları, oğulları, 
kardeşleri veya aşiretleri olsa bile sevgi beslediklerini 
bulamazsın. İşte kalplerine imanı yazmış ve kendisinden 
bir ruh ile onları desteklemiştir. Ve onları, altından nehirler 
akan cennetlere sokacaktır; orada süreklidirler. Allah, 
onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte 
bunlar Allah’ın fırkasıdır. Dikkat edin şüphesiz Allah’ın 
fırkası olanlar kurtuluşa erenlerdir.  
Bedir günü Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın babası, üzerine gelmeye başladı. 
Ebu Ubeyde onunla karşılaşmamak için sağa sola kayıyordu. Babasının 
ısrarlı hücumları karşısında kalınca Ebu Ubeyde ona saldırarak öldürdü. 
Bunun üzerine bu ayet nazil oldu.540 
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 فَِانَّ اَهللا شِديد ذَِلك ِباَنهم شآقُّوا اَهللا ورسولَه ومن يشآق اَهللا
 ما قَطَعتم ِمن ِلينٍة اَو تركْتموها قَآِئمةً علَى (4)الِْعقَاِب 

 الْفَاِسِقني ِزىخِليا فَِبِاذِْن اِهللا ووِلهلَى (5)اُصآ اَفَآَء اُهللا عمو 
اٍب ولَِكن اَهللا رسوِلِه ِمنهم فَمآ اَوجفْتم علَيِه ِمن خيٍل والَ ِركَ

 لَهسلِّطُ رسي  ٍء قَِديرىلَى كُلِّ شاُهللا عآُء وشي نلَى مآ (6)عم 
 فَِللَِّه وِللرسوِل وِلِذى  اَفَآَء اُهللا علَى رسوِلِه ِمن اَهِل الْقُرى

يكُونَ دولَةً الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني وابِن السِبيِل كَى الَ 
 هنع يكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر يكُمآ اَتمو كُمآِء ِمناْالَغِْني نيب

 ِللْفُقَرآِء (7)فَانتهوا واتقُوا اَهللا ِانَّ اَهللا شِديد الِْعقَاِب 
ي اِلِهمواَمو ِدياِرِهم وا ِمنِرجاُخ الَِّذين اِجِرينهالً الْمونَ فَضغتب

ِمن اِهللا وِرضوانا وينصرونَ اَهللا ورسولَه اُولَِئك هم الصاِدقُونَ 
(8) راجه نونَ مِحبي ِلِهمقَب انَ ِمناِْالميو ارالد ؤوبت الَِّذينو 

ا ويؤِثرونَ ِالَيِهم والَ يِجدونَ ِفى صدوِرِهم حاجةً ِممآ اُوتو
علَى اَنفُِسِهم ولَو كَانَ ِبِهم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسِه 

 (9)فَاُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 
و Veالَِّذين  bir deواءوتَب  yerleştirenlereارالد  yurt edinip 

انالِْإيمو imanıِلِهمقَب ِمن  daha önceوِحبي ن severlerراجه نم  
hicret edenleriِهمِإلَي  onlaraونِجدلَا يو  duymazlarوِرِهمدِفي ص  

içlerindeًةاجح  çekememezlikاِمم  şeylerden dolayıُأوتُوا  
verilenونْؤِثريو  tercih ederlerلَى َأنْفُِسِهمع  nefislerine كَان لَوو 

ِبِهم bulunsalar dahiٌةاصخَص  Kendileri fakirlikنمو  Kimَوقي  
bencilliğinden korunmuşsaشُح  cimrilikنَفِْسِه  nefsininلَِئكفَُأو  

işte onlarمه  kendileridirونفِْلحالْم  kurtuluşa erenlerin 
9) Ve bir de daha önce orayı kendilerine yurt edinip imanı 
yerleştirenlere -ki hicret edenleri severler ve onlara verilen 
şeylerden dolayı içlerinde bir çekememezlik duymazlar. 
Kendileri fakirlik içinde bulunsalar dahi öz nefislerine 
tercih ederler. Kim nefsinin cimrilik ve bencilliğinden 
korunmuşsa, işte onlar kurtuluşa erenlerin kendileridir. 
Ensar: "Ey Allah'ın elçisi, arazilerimizi kardeşlerimiz muhacirlerle 
aramızda yarı yarıya taksim et." demişler. Rasûlullah (a.s) da: "Hayır, öyle 
yapmayın; onların zaruri ihtiyaçlarını giderin, meyvelerini paylaşın fakat 
araziler sizin arazileriniz olarak kalsın." buyurmuş. Onlar da: "Pekâlâ buna 
razıyız." demişler ve işte bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi 
indirmiştir.466 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذَِلك Buمِبَأنَّه  onlarınشَاقُّوا  muhalefet etmelerindendirاللَّه  
Allah’aو  veولَهسر  Resulü’neمو ن Ve kimَّشَاقي  muhalefet 
ederseاللَّه  Allah’aفَِإن  muhakkakاللَّه  Allahشَِديد  çok 

şiddetlidirالِْعقَاِب  cezası 
4) Bu, onların Allah’a ve Resulü’ne muhalefet 
etmelerindendir. Ve kim Allah’a muhalefet ederse, 
muhakkak Allah cezası çok şiddetlidir. 

  َأوHurma ağaçlarından  ِمن ِلينٍَةkesmişseniz  قَطَعتُمher neyi ما
veyaاوهكْتُمتَر  bırakmışsanızًةقَاِئم  dimdikلَىع  üzerinde

 alçaltması  ِليخِْزيve  وAllah’ın  اللَِّهizniyle  فَِبِإذِْنkökleri ُأصوِلها
içindirالْفَاِسِقين  fasıkları   

5) Hurma ağaçlarından her neyi kesmişseniz veya kökleri 
üzerinde dimdik bırakmışsanız, Allah’ın izniyle ve fasıkları 
alçaltması içindir. 

  ِمنْهمResulü’ne  علَى رسوِلِهAllah’ın اللَّهfey’e   َأفَاءgelince وما
onlardanفْتُمجا َأوفَم  sürdünüzِهلَيع  üzerineٍلخَي ِمن  ne atلَاو 

 üstüne egemen  يسلِّطAllahُ  اللَّهAncak  ولَِكنne deve ِركَاٍب
kılarلَهسر  Resulleriniلَىع  üstüneشَاءي نم  dilediklerininاللَّهو  

Muhakkak ki Allahٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع  her şeye kadirdir 
6) Allah’ın onlardan Resulü’ne verdiği fey’e gelince; siz 
onun üzerine ne at, ne deve sürdünüz. Ancak Allah, 
Resullerini dilediklerinin üstüne egemen kılar. Muhakkak 
ki Allah, her şeye Kadirdir. 

  ِمن َأهِلResulü’ne  علَى رسوِلِهAllah’ın  اللَّهfey  َأفَاءverdiği ما
halkındanىالْقُر  o şehirفَِللَِّه  Allah’aوِلسِللرو  Resul’eِلِذيو 

yoksullara  والْمساِكيِنyetimlere  والْيتَامىyakın akrabalığı الْقُربى
  دولَةbir şey olmasınً  لَا يكُونki  كَيyolda  السِبيِلkalmışlara وابِن

dolaşanنيب  arasındaاِءالَْأغِْني  zenginlerinizِمنْكُم  sizeا آتَاكُممو  
ne verirseوُلسالر  Rasulفَخُذُوه  onu alınاكُما نَهمو  sizi neden 

sakındırırsaنْهع  ondanوافَانْتَه  sakınınاتَّقُواو  korkunاللَّه  
Allah’tanِإن  Şüphesizاللَّه  Allah’ınشَِديد  çok şiddetlidirالِْعقَاِب  

cezası 
7) Allah’ın o şehir halkından Resulü’ne verdiği fey, Allah’a, 
Resul’e, yakın akrabalığı olanlara, yetimlere, yoksullara, 
yolda kalmışlara, -ki, zenginleriniz arasında dolaşan bir şey 
olmasın. Rasul size ne verirse onu alın, sizi neden 
sakındırırsa ondan sakının. Allah’tan korkun. Şüphesiz 
Allah’ın cezası çok şiddetlidir. 
Fey: Düşmandan savaşsız elde edilen ganimettir.  

çıkartılan  ُأخِْرجواki  الَِّذينmuhacirlere  الْمهاِجِرينfakir ِللْفُقَراِء
  يبتَغُونmallarından  َأمواِلِهمve  وYurtlarından ياِرِهمِمن ِد

isteyenلًافَض  lütufاللَِّه ِمن  Allah’ınو  veانًاوِرض  rızasını
ونرنْصيو yardım edenاللَّه  Allah’aو  veولَهسر  Resulü’neلَِئكُأو  

bunlarمه  kendileridirاِدقُونالص  sadıkların 
8) Yurtlarından ve mallarından çıkartılan, Allah’ın lütuf ve 
rızasını isteyen, Allah’a ve Resulü’ne yardım eden, fakir 
muhacirlere ki bunlar, sadıkların kendileridir.- 
Ashabdan birine bir koyun başı hediye edildi. O da "Kardeşim filan kişi 
ve ailesinin buna bizden daha fazla ihtiyaçları var." diyerek ona gönderdi. 
O da aynı düşünce ile başka birine gönderdi. Böylece yedi haneyi 
dolaştıktan sonra ilk haneye geldi. Bunun üzerine ayet nazil oldu.541 
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لَِئن Eğerواُأخِْرج  çıkarılacak olsalarونجخْرلَا ي  çıkmazlarمهعم  
onlarlaلَِئنو  Eğerقُوِتلُوا  karşı savaşılsaمونَهرنْصلَا ي  

kendilerine yardımda bulunmazlarلَِئنو  şayetموهرنَص  
yardım etseler bileلُّنولَي  geri dönüpاربالَْأد  kaçarlarثُم  Sonra 

daونرنْصلَا ي  kendilerine yardım edilmez 
12) Eğer çıkarılacak olsalar onlarla çıkmazlar. Eğer, karşı 
savaşılsa, kendilerine yardımda bulunmazlar; şayet yardım 
etseler bile geri dönüp, kaçarlar. Sonra da kendilerine 
yardım edilmez. 

لََأنْتُم sizinَأشَد  şiddetlidirًةبهر  korkunuzوِرِهمدِفي ص  
Yüreklerindeاللَِّه ِمن  Allah’tan fazlaذَِلك  Buمِبَأنَّه  onlarınمقَو  
bir toplulukونفْقَهلَا ي  ince anlayışa sahip olmayışlarındandır 

13) Yüreklerinde Allah’tan fazla sizin korkunuz şiddetlidir. 
Bu, onların ince anlayışa sahip bir topluluk 
olmayışlarındandır. 

قَاِتلُونَكُملَا ي size karşı savaşmazlarاِميعج  toplu bir halde ِإلَّا ِفي 
 arkasında  ِمن وراِءveya  َأوkorunmuş  محصنٍَةşehirlerde قُرى
 Kendi  بينَهمçekişmeleri ise بْأسهمbir duvarın olmaksızın  جدٍر

aralarındakiشَِد يد çok şiddetlidirمهبستَح  Sen onları sanırsın 
 bu  ذَِلكparamparçadır  شَتَّىoysa kalpleri  وقُلُوبهمbirlik جِميعا
مِبَأنَّه Şüphesizمقَو  bir topluluk olmalarındandırِقلُونعلَا ي  

akıllarını kullanmayan 
14) Onlar, korunmuş şehirlerde veya bir duvarın arkasında 
olmaksızın size karşı toplu bir halde savaşmazlar. Kendi 
aralarındaki çekişmeleri ise çok şiddetlidir. Sen onları birlik 
sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır. Şüphesiz bu, 
akıllarını kullanmayan bir topluluk olmalarındandır.   

  قَِريبا Kendilerinden önceki  الَِّذين ِمن قَبِلِهمdurumu gibi مثَِلكَ
yakın olanlarınذَاقُوا  tatmışlardırاَلبو  sonucunuِرِهمَأم  onlar, 

yaptıklarınınملَهو  Onlar içinذَابع  bir azab da vardırَأِليم  can 
yakıcı 

15) Kendilerinden önceki yakın geçmişte olanların durumu 
gibi; onlar, yaptıklarının sonucunu tatmışlardır. Onlar için 
can yakıcı bir azab da vardır. 

 çünkü  ِللِْإنساِنder  ِإذْ قَاَلŞeytanın  الشَّيطَاِنdurumu gibi كَمثَِل
insanaاكْفُر  İnkâr et!افَلَم  edince deكَفَر  İnkâr قَاَل derِإنِّي  

Gerçek şu ki benِريءب  uzağımِمنْك  sendenِإنِّي  çünkü ben 
 alemlerin  الْعالَِمينRabbi  ربAllah’tan  اللَّهkorkarım َأخَافُ

16) (Onların durumu) Şeytanın durumu gibi; çünkü insana: 
“İnkâr et” der. İnkâr edince de: “Gerçek şu ki, ben senden 
uzağım, çünkü ben alemlerin Rabbi Allah’tan korkarım” 
der. 
(*)Yukarıdaki âyetler, münafıklarla Yahudilerin İslâm aleyhine aldıkları 
tavır üzerinde duruldu ve şeytanın sinsi vaadlerine işaretle münafıklarla 
İblîs arasında bu bakımdan da benzerlik bulunduğuna dikkat çekiliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِدِهمعب ِمن آؤج الَِّذينقُو وي  ا الَِّذيناِننوِالخا ولَن ا اغِْفرنبلُونَ ر
 كآ ِاننبوا رناَم ِللَِّذين ا ِغاللْ ِفى قُلُوِبنعجالَ تاِن وا ِباِْالميقُونبس

 ِحيمر فؤ(10)ر اِنِهموقُولُونَ ِالخافَقُوا ين ر ِالَى الَِّذينت اَلَم 
ِمن اَهِل الِْكتاِب لَِئن اُخِرجتم لَنخرجن معكُم الَِّذين كَفَروا 

 دهشاُهللا يو كُمنرصنلَن مِانْ قُوِتلْتداً وا اَبداَح ِفيكُم ِطيعالَ نو
 لَِئن اُخِرجوا الَ يخرجونَ معهم ولَِئن (11)ِانهم لَكَاِذبونَ 
نالَ قُوِتلُوا الَ ي ثُم ارباْالَد لُّنولَي موهرصن لَِئنو مهونرص

 الَنتم اَشد رهبةً ِفى صدوِرِهم ِمن اِهللا ذَِلك (12)ينصرونَ 
 الَ يقَاِتلُونكُم جِميعا ِاالَّ ِفى قُرى (13)ِباَنهم قَوم الَ يفْقَهونَ 

 ِمن ٍة اَونصحا مِميعج مهبسحت ِديدش مهنيب مهأْسٍر بدآِء جرو
 كَمثَِل الَِّذين (14)وقُلُوبهم شتى ذَِلك ِباَنهم قَوم الَ يعِقلُونَ 

 اَِليم ذَابع ملَهو ِرِهمالَ اَمبا ذَاقُوا وقَِريب ِلِهمقَب (15)ِمن 
 ِاذْ قَالَ ِلِالنساِن اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ ِانى برِىٌء كَمثَِل الشيطَاِن

 الَِمنيالْع باَهللا ر افى اَخِان ك(16)ِمن 
الَِّذينو ki onlarوااءج  gelenlere aittirِدِهمعب ِمن  onlardan sonra
قُولُوني derlerنَابر  Rabbimizاغِْفر  bağışlaَنَا ل biziاِننَاِلِإخْوو  

kardeşlerimiziقُونَابس الَِّذين  bizden önceاِنِبالِْإيم  iman etmişلَاو 
  ِللَِّذين آمنُواbir kin  ِغلاkalplerimizde  ِفي قُلُوِبنَا!bırakma تَجعْل

iman edenlere karşıنَابر  Rabimizِإنَّك  gerçekten senٌوفءر  
Rauf’sunِحيمر  Rahim’sin 

10) Bir de onlardan sonra gelenlere aittir ki onlar: 
“Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi 
bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin 
bırakma! Rabimiz gerçekten sen Rauf’sun, Rahim’sin.” 
derler. 

Münafıklık edenleri  ِإلَى الَِّذين نَافَقُوا?görmüyor musun رىَألَم تَ
قُولُوني derler kiاِنِهمِلِإخْو  kardeşlerineواكَفَر الَِّذين  inkar eden
 çıkarılacak  ُأخِْرجتُمeğer siz  لَِئنKitap  الِْكتَاِبehlinden ِمن َأهِل

olursanızنجلَنَخْر  mutlaka çıkarızكُمعم  biz de sizinleلَا نُِطيعو 
ِفيكُم itaat etmeyizادَأح  hiçbirادَأب  zamanو  veِإن  eğerقُوِتلْتُم  

sizinle savaşılırsaنَّكُمرلَنَنْص  elbette size yardım ederizو  Ve
اللَّه Allahدشْهي  şahidlik eder kiمِإنَّه  onlar, hiç şüphesiz

ونلَكَاِذب yalancıdırlar 
11) Münafıklık edenleri görmüyor musun? Kitap ehlinden 
inkar eden kardeşlerine derler ki: “Eğer siz çıkarılacak 
olursanız, mutlaka biz de sizinle çıkarız ve size karşı olan 
hiçkimseye, hiçbir zaman itaat etmeyiniz ve eğer sizinle 
savaşılırsa elbette size yardım ederiz.” Ve Allah şahidlik 
eder ki onlar, hiç şüphesiz yalancıdırlar. 
Kurayza oğullarından bazıları müslüman olmuştu, içlerinde münafıklar da 
vardı. Bu münafıklar, Nadîr oğullarından olan kardeşlerine: "Eğer siz 
yurdunuzdan çıkarılrsanız biz de sizinle beraber çıkarız." diyorlardı ve işte 
bu âyet-i kerime onlar hakkında nazil olmuştur.542 
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فَكَانَ عاِقبتهمآ اَنهما ِفى الناِر خاِلديِن ِفيها وذَِلك جزآُء 
 ا (17)الظَّاِلِمنيم فْسن ظُرنلْتقُوا اَهللا ووا اتناَم ا الَِّذينهآاَيي 

 والَ (18)نَّ اَهللا خِبري ِبما تعملُونَ قَدمت ِلغٍد واتقُوا اَهللا ِا
 مه اُولَِئك مهفُساَن ميهسوا اَهللا فَاَنسن وا كَالَِّذينكُونت

 الَ يستِوى اَصحاب الناِر واَصحاب الْجنِة (19)الْفَاِسقُونَ 
لْنا هذَا الْقُراَنَ  لَو اَنز (20)اَصحاب الْجنِة هم الْفَآِئزونَ 

 ِتلْكِة اِهللا ويشخ ا ِمنعدصتا ماِشعخ هتاَيٍل لَربلَى جع
 هو اُهللا الَِّذى (21)اْالَمثَالُ نضِربها ِللناِس لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

محالر وِة هادهالشِب ويالْغ اِلمع وِاالَّ ه آل ِالَه ِحيمالر ن
(22) الَمالس وسالْقُد ِلكاَلْم وِاالَّ ه اُهللا الَِّذى آل ِالَه وه 

الْمؤِمن الْمهيِمن الْعِزيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ اِهللا عما 
 هو اُهللا الْخاِلق الْباِرىُء الْمصور لَه   (23)يشِركُونَ 

سمآُء الْحسنى يسبح لَه ما ِفى السمواِت واْالَرِض وهو اْالَ
 ِكيمالْح ِزيز(24)الْع 

وه Oاللَّه  Allah kiُالْخَاِلق  Halikاِرُئالْب  Bari’روصالْم  
Musavvir’dirلَه  O’nundurاءمالَْأس  isimler نَىسالْح En güzel 

حبسي tespih ederلَه  O’nuام  olan şeylerاِتاومِفي الس  Göklerde 
و veِضالَْأر  yerdeوهو  Oِزيزالْع  Azîz’dirِكيمالْح  Hakîm’dir 

24) O Allah ki, Halik, Bari’, Musavvir’dir. En güzel isimler 
O’nundur. Göklerde ve yerde olan şeyler O’nu tesbih eder. 
Muhakkak ki O, Azîz’dir, Hakîm’dir. 
23-24 âyetlerde geçen özel isimler için verilen başlıca anlamlar şöyledir : 
a) Melik: Egemenliğin mutlak sahibi, görünen ve görünmeyen âlemlerin 
asıl ve yegâne mâliki , 
b) Kuddûs: Her türlü eksiklikten uzak, mutlak kemal sahibi, 
yaratılmışların tasavvur ve tasvirine sığmaz, kutsî,  
c) Selâm: Esenlik kaynağı, esenlik veren, selâmete çıkaran , 
d) Mü'min: Güven sağlayan, kendisine güvenilen, vaadine itimat edilen, 
gönlünü imana açanlara iman veren, kendisine güvenenleri korkudan 
emin kılan , 
e) Müheymin: Görüp gözeten, yöneten ve denetleyen, evrenin mutlak 
hâkim ve yöneticisi , 
f) Azîz: Üstün, yenilmeyen, mutlak güç sahibi, yegâne galip, izzet ve şanın 
asıl sahibi ve kaynağı , 
g) Cebbar: İradesine smır olmayan, murad ettiğini her durumda icra 
edebilen, hükmüne ve etkisine karşı direnilemeyen, yaratılmışların halini 
iyileştiren, yaralan saran, dertlere derman olan, erişilemez, yüceler yücesi, 
güç ve azamet sahibi , 
h) Mütekebbir: Büyüklüğü apaçık olan, azametini ortaya koyan, büyüklük 
ancak kendisine yaraşan, büyüklükte eşi olmayan , 
ı) Halik: Takdir ettiği gibi yaratan , 
i) Bari': Örneği olmadan yaratan, yaratmanın bütün evrelerindeki 
inceliklerin asıl kaynağı, 
 j) Musavvir: Biçim ve özellik veren, yarattıklarının maddî manevî, 
duyularla algılanan algılanamayan bütün şekil ve hususiyetlerini belirleyen, 
 k) Hakîm: Bütün işleri ve buyrukları yerli yerince olan, hüküm ve hikmet 
sahibi. 
 
 
 
 
 

فَكَان olmalarıdırامتَهاِقبع  Akibetleriامَأنَّه  şüphesiz ikisinin de
cezası  جزاءİşte budur يها وذَِلك ِفkalıcı  خَاِلديِنateşte ِفي النَّاِر
الظَّاِلِمين zalimlerin 

17) Şüphesiz ikisinin de akibetleri, ateşte kalıcı olmalarıdır. 
İşte zalimlerin cezası budur.  

Allah’tan  اللَّهsakının  اتَّقُواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
لْتَنْظُرو baksınنَفْس  kendisiْتما قَدم  ne hazırladığınaِلغٍَد  yarın

و Veاتَّقُوا  sakınınاللَّه  Allah’tanِإن  şüphesiz kiاللَّه  Allahخَِبير  
haberdardırلُونما تَعِبم  yaptıklarınızdan 

18) Ey iman edenler, Allah’tan sakının. Herkes yarın 
kendisi için ne hazırladığına baksın. Ve Allah’tan sakının, 
şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. 

  فََأنْساAllah’ı  اللَّهunutanlar  نَسواgibi  كَالَِّذينolmayın ولَا تَكُونُوا
unuttururمه  ki o da onlarıمهَأنْفُس  kendilerineلَِئكُأو  İşteمه  

onlarالْفَاِسقُون  fasıkların kendileridir 
19) Allah’ı unutanlar gibi olmayın ki o da onları kendilerine 
unutturur. İşte onlar, fasıkların kendileridir.  

halkı ile  وَأصحابAteş  النَّاِرhalkı  َأصحابbir olmaz لَا يستَِوي
  الْفَاِئزونonlar  همCennet  الْجنَِّةhalkı اب َأصحcennet الْجنَِّة

umduklarına kavuşmuşlardır 
20) Ateş halkı ile cennet halkı bir olmaz. Cennet halkı, onlar 
umduklarına kavuşmuşlardır. 

لَو Şayetلْنَاَأنْز  indirseydikذَاه  buآنالْقُر  Kur’an’ıٍلبلَى جع  bir 
dağaتَهَأيلَر  onu elbette görürdünاخَاِشع  parça parça olmuş

Allah  اللَِّهkorkusundan  ِمن خَشْيِةsaygı ile baş eğmiş متَصدعا
ِتلْكو Bu ثَاُلالَْأم  örnekleriاهِربنَض  getiriyoruz ِللنَّاِس  insanlara
ملَّهلَع belkiونتَفَكَّري  örnekleri 

21) Şayet bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, onu elbette Allah 
korkusundan saygı ile baş eğmiş, parça parça olmuş 
görürdün. Bu örnekleri belki düşünürler diye, insanlara 
getiriyoruz. 
(*)Kur'ân-ı Kerim'in verdiği öğütler üzerinde iyice düşünmeye bir teşvik 
olup düşünmeyi terk etmenin geçerli bir mazereti bulunmadığını 
açıklamakladır. Çünkü dağlara akıl verilip bu Kur'ân ile hitab edilecek olsa 
o dağlar Kur'ân'ın verdiği öğütlere itaatle boyun eğerler ve sapasağlam ve 
güçlü yapılarına rağmen Allah korkusundan ötürü başlarını eğerek, 
paramparça oldukları görülecektir. 

وه Oاللَّه  Allah’tırالَِّذي لَا  olmayanِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه  
O’ndanاِلمع  bilenِبالْغَي  gaybı daِةادالشَّهو  müşahadeوه  O
انمحالر Rahman’dırِحيمالر  Rahîm’dir 

22) O, O’ndan başka ilah olmayan; gaybı da, müşahade 
edileni de bilen Allah’tır. O, Rahman’dır, Rahîm’dir. 

وه Oاللَّه  Allah’tırالَِّذي لَا  olmayanِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه  
O’ndanِلكالْم  Melikوسالْقُد  Kuddûsلَامالس  Selamْؤِمنالْم  
Mü’minِمنيهالْم  Müheyminِزيزالْع  Azîzاربالْج  Cebbarرتَكَبالْم  

Mütekebbirانحبس  yücedirاللَِّه  Allahامع  şeylerdenشِْركُوني  
şirk koştukları 

23) O, O’ndan başka ilah olmayan; Melik, Kuddûs, Selam, 
Mü’min, Müheymin, Azîz, Cebbar, Mütekebbir Allah’tır, 
Allah, şirk koştukları şeylerden yücedir. 
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1) Ey iman edenler, düşmanımı ve düşmanınızı dostlar 
edinmeyin. Siz onlara sevgi ile karşılık veriyorsunuz; oysa 
onlar Haktan size geleni inkâr ediyor, Rabbiniz Allah’a 
iman etmenizden dolayı Resul’ü de sizi de çıkarıyorlar. 
Eğer siz, yolumda cihad etmek ve rızamı aramak amacıyla 
çıkmışsanız onlara karşı hâlâ sevgi besliyorsunuz. 
Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı Ben bilirim. Kim 
sizden bunu yaparsa, artık o, yolun ortasından sapmış olur. 

ِإن Eğerثْقَفُوكُمي  sizi ele geçirirlerseكُونُواي  kesilirlerلَكُم  size 
اءدَأع düşmanطُواسبيو  uzatırlarكُمِإلَي  sizeمهِديَأي  elو  ve مَألِْسنَتَه 

dilleriniوِءِبالس  kötülükleوادوو  arzu ederlerونتَكْفُر لَو  inkâr 
etmenizi 

2) Eğer sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilirler, el ve 
dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar inkâr etmenizi arzu 
ederler. 

كُمتَنفَع لَنNe size bir yarar sağlayabilirكُمامحَأر  yakınlarınızلَاو  
ve ne deكُملَادَأو  çocuklarınızموي  günü ِةامالِْقي kıyamet فِْصُلي 

ayıracaktırنَكُميب  Sizin aranızıاللَّهو  Muhakak ki Allah اِبم 
لُونمتَع yaptıklarınızıِصيرب  en iyi görendir 

3) Ne yakınlarınız ve ne de çocuklarınız kıyamet günü size 
bir yarar sağlayabilir. Sizin aranızı ayıracaktır. Muhakak ki 
Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. 

قَد Kuşkusuzْكَانَت  vardırلَكُم  sizin içinٌةوُأس  bir örnekٌنَةسح  
güzelاِهيمرِفي ِإب  İbrahimالَِّذينو  veهعم  onunla beraber 

olanlardaِْإذ  Haniقَالُوا  demişlerdi kiِمِهمِلقَو  kavimlerineِإنَّا  
Bizآءرب  uzağızِمنْكُم  sizlerdenوندبا تَعِممو  taptıklarınızdan ِمن 
  وبداSizi  ِبكُمtanımıyoruz  كَفَرنَاAllah  اللَِّهdışında دوِن

başgöstermiştirنَنَايب  aramızdaنَكُميبو  Sizinleُةاودالْع  bir 
düşmanlıkو  veاءغْضالْب  bir kinادَأب  ebediتَّىح  kadarتُْؤِمنُوا  

iman edinceyeِباللَِّه  Allah’aهدحو  bir olarakِإلَّا  Ancakَلقَو  
demesi hariçاِهرِإب يم İbrahim’inِلَأِبيِه  babasınaنتَغِْفرلََأس  

bağışlanma dileyeceğimلَك  Sanaِلكا َأممو  gücüm yetmezلَك  
senin içinاللَِّه ِمن  Allah’tanٍءشَي ِمن  bir şeye karşıنَابر  Ey 
Rabbimizكلَيع  biz sanaكَّلْنَاتَو  tevekkül ettikو  veَِإل كي yalnız 

sanaنَاَأنَب  yöneldikو  veكِإلَي  yalnız sanadırِصيرالْم  
dönüşümüz de 

4) Kuşkusuz İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için 
güzel bir örnek vardır. Hani kavimlerine demişlerdi ki: 
“Biz, sizlerden ve Allah dışında taptıklarınızdan uzağız. 
Sizi tanımıyoruz. Sizinle aramızda, siz Allah’a bir olarak 
iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin 
başgöstermiştir.” Ancak İbrahim’in babasına: “Sana 
bağışlanma dileyeceğim, ama Allah’tan gelecek herhangi 
bir şeye karşı senin için gücüm yetmez” demesi hariç. “Ey 
Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve yalnız sana yöneldik 
ve dönüşümüz de yalnız sanadır.”    

 كَفَروا için  ِللَِّذينfitne  ِفتْنَةbizi kılmaً  لَا تَجعلْنَاRabbimiz ربنَا
inkar  edenler و veاغِْفر  mağfiret etلَنَا  bizeنَابر  ey 

Rabbimiz!ِإنَّك  Şüphesiz sensinََأنْت  yalnız sen!ِزيزالْع  Azîz 
ِكيمالْح Hakîm olan 

5) “Rabbimiz bizi inkar edenler için fitne kılma ve bize 
mağfiret et, ey Rabbimiz! Şüphesiz Azîz, Hakîm olan 
sensin, yalnız sen!” 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ) 60(سورة املمتحنة 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

يآاَيها الَِّذين اَمنوا الَ تتِخذُوا عدوى وعدوكُم اَوِليآَء تلْقُونَ 
فَروا ِبما جآَء كُم ِمن الْحق يخِرجونَ ِالَيِهم ِبالْمودِة وقَد كَ

الرسولَ وِاياكُم اَنْ تؤِمنوا ِباِهللا ربكُم ِانْ كُنتم خرجتم ِجهادا 
 لَما اَعاَنِة ودوِبالْم ِهمونَ ِالَيِسراِتى تضرآَء مِتغابِبيِلى وِفى س

مو متفَيآ اَخآَء ِبمولَّ سض فَقَد كُمِمن لْهفْعي نمو متلَنآ اَع
 ِانْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم اَعدآًء ويبسطُوا ِالَيكُم (1)السِبيِل 

 لَن تنفَعكُم (2)اَيِديهم واَلِْسنتهم ِبالسوِء وودوا لَو تكْفُرونَ 
 اَوالَدكُم يوم الِْقيمِة يفِْصلُ بينكُم واُهللا ِبماَ اَرحامكُم وآل

 ِصريلُونَ بمع(3)ت ِهيمرةٌ ِفى ِابنسةٌ حواُس لَكُم تكَان قَد 
 ونَ ِمندبعا تِممو كُما ِمنَء ؤرا بِان ِمِهمِاذْ قَالُوا ِلقَو هعم الَِّذينو

وبينكُم الْعداوةُ والْبغضآُء اَبدا   كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا دوِن اِهللا
 نَّ لَكِفرغتالَِبيِه الَس ِهيمرلَ ِابِاالَّ قَو هدحوا ِباِهللا وِمنؤى تتح

لَيك اَنبنا ومآ اَمِلك لَك ِمن اِهللا ِمن شىٍء ربنا علَيك توكَّلْنا وِا
 ِصريالْم كِالَي(4)و اغِْفروا وكَفَر ةً ِللَِّذيننا ِفتلْنعجا الَ تنبر 

 ِكيمالْح ِزيزالْع تاَن كا ِاننبا ر(5)لَن  
60 MÜMTEHİNE SÛRESİ 

Kur'ân-ı Kerim'in 60. sûresi. Medine'de nâzil olmuştur. 13 âyet, 
348 kelime ve 1510 harften ibarettir. Ahzâb sûresinden sonra, 
Hicret'in yedinci yılında nazil oldu. Adını onuncu âyetinde geçen 
imtihan kelimesinden almıştır. Mumtehine imtihan kelimesinin 
ismi fâilidir. Ayette geçiş şekli şöyledir: "Ey iman edenler! Mü'min 
olduklarını söyleyen kadınlar size muhacir olarak geldikleri zaman 
onları imtihan edin. " Sûreye "imtihan" ve Meveddet adları da 
verilmektedir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

  عدويedinmeyin  لَا تَتَِّخذُواiman edenler ين آمنُوا الَِّذEy ياَأيها
düşmanımıو  veكُمودع  düşmanınızıاءِليَأو  dostlarتُلْقُون  

karşılık veriyorsunuzِهمِإلَي  Siz onlaraِةدوِبالْم  sevgi ileقَدو  oysa 
onlarواكَفَر  inkâr ediyorكُماءا جِبم  size geleniِّقالْح ِمن  Haktan

ونخِْرجي çıkarıyorlarوَلسالر  Resul’ü deاكُمِإيو  sizi deتُْؤِمنُوا َأن  
iman etmenizden dolayıِباللَِّه  Allah’aكُمبر  Rabbinizكُنتُم ِإن  

Eğer sizتُمجخَر  çıkmışsanızاادِجه  cihad etmekِبيِليِفي س  
yolumdaو  veِتغَاءاب  aramak amacıylaاِتيضرم  rızamıونتُِسر  

besliyorsunuz!?ِهمِإلَي  onlara karşıِةدوِبالْم  hâlâ sevgiَأنَاو  Ben
لَمَأع bilirimتُما َأخْفَيِبم  Gizledikleriniziو  veلَنتُما َأعم  açığa 

vurduklarınızıنمو  Kimي لْهفْع yaparsaِمنْكُم  sizden bunuفَقَد  
artık oَّلض  sapmış olurاءوس  orta-sındanِبيِلالس  yolun 
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كُم ِفيِهم اُسوةٌ حسنةٌ ِلمن كَانَ يرجوا اَهللا والْيوم لَقَد كَانَ لَ
 ِميدالْح ِنىالْغ ولَّ فَِانَّ اَهللا هوتن يمو ى اُهللا اَنْ (6)اْالَِخرسع 

يجعلَ بينكُم وبين الَِّذين عاديتم ِمنهم مودةً واُهللا قَِدير واُهللا 
 الَ ينهيكُم اُهللا عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفى (7)فُور رِحيم غَ

 ِهمقِْسطُوآ ِالَيتو موهرباَنْ ت اِركُمِدي ِمن وكُمِرجخي لَميِن والد
 قِْسِطنيالْم ِحب(8)ِانَّ اَهللا ي ِن الَِّذيناُهللا ع يكُمهنا يمِان 

وكُم ِفى الديِن واَخرجوكُم ِمن ِدياِركُم وظَاهروا علَى قَاتلُ
 (9)ِاخراِجكُم اَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَاُولَِئك هم الظَّاِلمونَ 

يآاَيها الَِّذين اَمنوآ ِاذَا جآَء كُم الْمؤِمنات مهاِجراٍت 
 اَعلَم ِبِامياِنِهن فَِانْ عِلمتموهن مؤِمناٍت فَالَ فاَمتِحنوهن اُهللا

 نِحلُّونَ لَهي مالَ هو مِحلٌّ لَه نِالَى الْكُفَّاِر الَ ه نوهِجعرت
واَتوهم مآ اَنفَقُوا والَ جناح علَيكُم اَنْ تنِكحوهن ِاذَآ 

رهن والَ تمِسكُوا ِبِعصِم الْكَواِفِر واسئَلُوا مآ اَتيتموهن اُجو
اَنفَقْتم ولْيسئَلُوا مآ اَنفَقُوا ذَِلكُم حكْم اِهللا يحكُم بينكُم واُهللا 

 ِكيمح ِليمِالَى الْكُفَّاِر (10)ع اِجكُمواَز ٌء ِمنىش كُمِانْ فَاتو 
توا الَِّذين ذَهبت اَزواجهم ِمثْلَ مآ اَنفَقُوا واتقُوا اَهللا فَعاقَبتم فَاَ

 (11)الَِّذى اَنتم ِبِه مؤِمنونَ 
10) Ey iman edenler, mü’min kadınlar hicret ederek size 
geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını 
daha iyi bilir. Şayet onların mü’min kadınlar olduğunu 
öğrenirseniz, sakın onları kâfirlere döndürmeyin. Ne bunlar 
onlara helaldir, ne de onlar bunlara helal olur. Onlara 
harcadıklarını verin. Ücretlerini verdiğiniz takdirde onları 
nikahlamanızda size bir günah yoktur. Kâfirleri nikahınız 
altında tutmayın ve harcadıklarınızı da isteyin. Onlar da 
harcadıklarını istesinler. Bu, Allah’ın hükmüdür; aranızda 
hükmeder. Muhakkak ki Allah, Alîm’dir, Hakîm’dir. 
Hudeybiye senesi Hz. Peygamber (a.s), Mekke müşrikleriyle antlaşma 
yaptığında "Mekkelilerden kim Hz. Peygamber (a.s)'e gelirse Mekkelilere 
geri verilecek; O'nun ashabından Mekkelilere gidenler ise orada 
bırakılacaklar." şeklinde anlaşmışlar, bunu yazmış ve mühürlemişlerdi. 
Tam o sırada Haris kızı Sübey'a el-Eslemiyye çıkageldi, peşinden de kâfir 
olan kocası Müsâfir el-Mahzûmî ve: "Ey Muhammed, karımı bana geri 
ver. Sen, bizden sana gelecekleri bize geri vermen şartıyla anlaşma yaptın 
ve daha anlaşmanın mürekkebi kuramadı." dedi de bunun üzerine Allah 
Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.467 

و Veِإن  eğerفَاتَكُم  geçer deءشَي  herhangi biriاِجكُموَأز ِمن  
eşlerinizdenِإلَى الْكُفَّاِر  kâfirlereتُماقَبفَع  onu cezalandırırsanız 

 bir  ِمثَْلeşleri  َأزواجهمgidenlere  الَِّذين ذَهبتböylece siz deْ فَآتُوا
mislini verin اَأنفَقُوا م harcama yaptıklarınınاتَّقُواو  sakınınاللَّه  

Allah’tanِبِه الَِّذي َأنْتُم  Kendisineْؤِمنُونم  iman ettiğiniz 
11) Ve eğer eşlerinizden, herhangi biri kâfirlere geçer de, 
böylece siz de onu cezalandırırsanız, eşleri gidenlere 
harcama yaptıklarının bir mislini verin. Kendisine iman 
ettiğiniz Allah’tan sakının. 
 
 
 
 
 
 

لَقَد elbetteلَكُم كَان  sizin içinِفيِهم  Onlardaٌةوُأس  örnek vardır
ve  وAllah’ı  اللَّهumanlar için  ِلمن كَان يرجواgüzel bir حسنَةٌ
موالْي gününüالْآِخر  ahiretنمو  Ve kimَّلتَوي  yüz çevirirseفَِإن  

şüphesizاللَّه  Allahوه  Oالْغَِني  Ğaniyy’dirِميدالْح  Hamid’dir 
6) Onlarda sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar için 
elbette güzel bir örnek vardır. Ve kim yüz çevirirse, 
şüphesiz Allah O, Ğaniyy’dir, Hamid’dir. 

aranızda  وبينsizin  بينَكُمkılar  َأن يجعَلAllah  اللَّهOla ki عسى
تُميادع الَِّذين düşmanlık beslediklerinizleمِمنْه  onlardanًةدوم  

bir sevgi bağıاللَّهو  Şüphesiz Allahقَِدير  Kadir’dirاللَّهو  
Muhakkak ki Allahغَفُور  Ğafûr’durِحيمر  Rahîm’dir 

7) Ola ki Allah, onlardan düşmanlık beslediklerinizle sizin 
aranızda bir sevgi bağı kılar. Şüphesiz Allah Kadir’dir. 
Muhakkak ki Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir. 

نْهلَا ياكُم yasaklamaz sizeاللَّه  Allahالَِّذين نع  konusundaلَم 
قَاِتلُوكُمي sizinle savaşmayanlaraيِنِفي الد  dinوكُمخِْرجي لَمو  

çıkarmayanlaraاِركُمِدي ِمن  sizi yurtlarınızdanموهرتَب َأن  iyilik 
yapmanızıو  veتُقِْسطُوا  adaletli davranmanızıِهمِإلَي  onlaraِإن  

Çünküاللَّه  Allahِحبي  severقِْسِطينالْم  adaletli davrananları 
8) Allah, size din konusunda sizinle savaşmayanlara, sizi 
yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara 
adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli 
davrananları sever. 
Hz. Ebu Bekr'in kızı Esmâ anlatıyor: Annem, Kureyş'in Hz. Peygamber 
(a.s)'le yapmış olduğu muahede döneminde beni arzu ederek bana 
gelmişti. Ona sıla-i rahimde bulunup bulunamıyacağımı ve annemi bu 
durumda kabul edip edemiyeceğimi Allah'ın Resûlü (a.s)'ne sordum da 
"Evet, kabul edebilirsin." buyurdu. Bunun üzerine: "Allah, sizinle 
savaşmamış olanlardan Allah sizi nehyetmez..." âyeti nazil oldu.543 

 sizinle وكُمقَاتَلُ  عن الَِّذينAllah اللَّهyasaklar  ينْهاكُمancak ِإنَّما
savaşanlarıيِنِفي الد  din konusundaوكُمجَأخْرو  sizi çıkaranları
اِركُمِدي ِمن yurtlarınızdanو  veوارظَاه  arka çıkanlarıلَىع 
اِجكُمِإخْر çıkarılmanız  içinمهلَّوتَو َأن  dost edinmeniziو  Veنم  

kimملَّهتَوي  onları dost edinirseمه لَِئكفَُأو  artık onlarونالظَّاِلم  
zalimlerin kendileridir 

9) Allah, ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi 
yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız  için arka 
çıkanları dost edinmenizi yasaklar. Ve kim onları dost 
edinirse, artık onlar zalimlerin kendileridir. 

size geldiklerinde  ِإذَا جاءكُمiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
  فَامتَِحنُوهنhicret ederek  مهاِجراٍتmü’min kadınlar الْمْؤِمنَاتُ

onları imtihan edinاللَّه  Allahلَمَأع  daha iyi bilir اِنِهنِبِإيم 
onların imanlarınıفَِإن  Şayetنوهتُمِلمع  öğrenirsenizْؤِمنَاٍتم  

mü’min onların kadınlar olduğunuنوهِجعفَلَا تَر  sakın onları 
döndürmeyinِإلَى الْكُفَّاِر  kâfirlereمِحلٌّ لَه نلَا ه  Ne bunlar 

onlara helaldirملَا هو نلَه ِحلُّوني  ne de onlar bunlara helal 
olurمآتُوهو  Onlara verinا َأنفَقُوام  harcadıklarınıنَاحلَا جو  

günah yokturكُملَيع  size birنوهتَنِكح َأن  onları 
nikahlamanızdaِإذَا  takdirdeنوهتُمآتَي  verdiğinizنهورُأج  

Ücretleriniِسكُوالَا تُمو  tutmayınِمِبِعص  nikahınız altındaاِفِرالْكَو  
Kâfirleriو  veَألُوااس  isteyinا َأنفَقْتُمم  harcadıklarınızı da
  حكْمBu  ذَِلكُمharcadıklarını  ما َأنفَقُواOnlar da istesinler ولْيسَألُوا

hükmüdürاللَِّه  Allah’ınكُمحي  hükmederنَكُميب  aranızdaاللَّهو  
Muhakkak ki Allahِليمع  Alîm’dirِكيمح  Hakîm’dir 
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61 SAFF SURESİ 
Kur'an-ı Kerim'in 61. süresi. 14 âyet, 220 kelime ve 926 harften 
ibarettir. Medenî sürelerden olup Teğâbun süresinden sonra nâzil 
olmuştur. Adını dördüncü âyetinde geçen Saf kelimesinden 
almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

حبس tespih etmektedirِللَِّه  Allah’ıام  her şeyاِتاومِفي الس  
Göklerdeو  ve ِضا ِفي الَْأرم yerde olanوهو  Muhakkak ki O 

ِزيزالْع Azîz’dirِكيمالْح  Hakim’dir 
1) Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ı tespih etmektedir. 
Muhakkak ki O, Aziz’dir, Hakim’dir.  

 ما niçin söylersiniz  ِلم تَقُولُونiman edenler  الَِّذين َآمنُواEy ياَأيها
لُونلَا تَفْع yapmayacağınız şeyi 

2) Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz. 
ركَب en büyükقْتًام  günahtırِعنْد  katındaاللَِّه  Allahتَقُولُوا َأن  

söylemenizلُونا لَا تَفْعم  Yapmayacağınız şeyi 
3) Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında en 
büyük günahtır. 

ِإن şüphesizاللَّه  Allahِحبي  severقَاِتلُوني الَِّذين  çarpışanları ِفي 
 bina  بنيانgibi  كََأنَّهمsaf bağlayarak  صفاkendi yolunda سِبيِلِه

وصصرم birbirlerine kenetlenmiş 
4) Allah, kendi yolunda birbirlerine kenetlenmiş bina gibi 
saf bağlayarak çarpışanları şüphesiz sever. 

 Ey  ياقَوِمkavmine  ِلقَوِمِهMusa  موسىdemişti ki  قَاَلHani وِإذْ
kavmimتُْؤذُونَِني ِلم  niçin bana eziyet ediyorsunuz?قَدو  

gerçektenونلَمتَع  bildiğiniz haldeَأنِّي  benimوُلسر  Resulü 
 saptırmış  َأزاغsapıncaَ  زاغُواOnlar  فَلَماsize  ِإلَيكُمAllah’ın اللَِّه

olduاللَّه  Allah daمهقُلُوب  kalpleriniاللَّهو  Muhakkak ki Allah لَا 
 fasıklar  الْفَاِسِقينtopluluğunu  الْقَومhidayete erdirmez يهِدي

5) Hani Musa kavmine demişti ki: “Ey kavmim, gerçekten 
benim Allah’ın size Resulü olduğumu bildiğiniz halde niçin 
bana eziyet ediyorsunuz?” Onlar sapınca Allah da kalplerini 
saptırmış oldu. Muhakkak ki Allah, fasıklar topluluğunu 
hidayete erdirmez. 
Abdullah ibn Abdurrahman kanalıyla Abdullah ibn Selâm'dan rivayette o 
şöyle anlatıyor: Resûlullah'ın ashabından bir grup oturmuş aramızda 
konuşuyor müzakere ediyorduk. "Hangi amelin Allah'a en sevgili 
olduğunu bilsek onu işlesek." dedik de bunun üzerine Allah Tealâ: 
"Muhakkak ki Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf tutarak 
savaşanları sever." "Göklerdekiler ve yerdekiler Allah'ı tesbih eder ve O, 
Azîz'dir, Hakîm'dir. Ey iman etmiş olanlar, yapmıyacağınız şeyleri niçin 
söylersiniz?..." âyet-i kerimelerini indirdi ve Allah'ın Resûlü (a.s) bu âyet-i 
kerimeyi bize tilâvet buyurdu.468 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِركْنشلَى اَنْ الَ يع كناِيعبي اتِمنؤالْم آَء كِاذَا ج ِبىا النهآاَيي
ن اَوالَدهن والَ يأِْتني ِباِهللا شيئًا والَ يسِرقْن والَ يزِنني والَ يقْتلْ

ِببهتاٍن يفْتِرينه بين اَيِديِهن واَرجِلِهن والَ يعِصينك ِفى معروٍف 
 ِحيمر اَهللا ِانَّ اَهللا غَفُور نلَه ِفرغتاسو نهاِيعا (12)فَبهآاَيي 

ا قَولَّووتوا الَ تناَم الَِّذين وا ِمنِئسي قَد ِهملَياُهللا ع ا غَِضبم
 (13)اْالَِخرِة كَما يِئس الْكُفَّار ِمن اَصحاِب الْقُبوِر 

 )61(سورة الصف 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض وا ِفى اْالَرماِت ووما ِفى السِللَِّه م حبس
 كَبر مقْتا (2) يآاَيها الَِّذين اَمنوا ِلم تقُولُونَ ما الَ تفْعلُونَ (1)

 ِانَّ اَهللا يِحب (3)ِعند اِهللا اَنْ تقُولُوا ما الَ تفْعلُونَ 
 الَِّذين  وصصرانٌ مينب مها كَاَنفِبيِلِه صقَاِتلُونَ ِفى سِاذْ (4)يو 
ولُ قَالَ مسى رونَ اَنلَمعت قَدِنى وذُونؤت ِم ِلماقَوِمِه يى ِلقَووس

 مِدى الْقَوهاُهللا الَ يو مهاغَ اُهللا قُلُوباغُوآ اَزا زفَلَم كُماِهللا ِالَي
 (5)الْفَاِسِقني  

 الْمْؤِمنَاتُ sana geldikleri  جاءكzaman  ِإذَا!Nebi  النَِّبيEy ياَأيها
Mü’min kadınlarنَكاِيعبي  biat etmek amacıylaشِْركْنلَا ي لَى َأنع  
şirk koşmamakِباللَِّه  Allah’aًئاشَي  hiçbir şeyiِرقْنسلَا يو  

hırsızlık yapmamakِنينزلَا يو  zina etmemekقْتُلْنلَا يو  
öldürmemekنهلَادَأو  çocuklarınıْأِتينلَا يو  uydurmamakتَاٍنهِبب  

düzüpفْتَِرينَهي  bir iftiraنيب  arasındaِديِهنَأي  elleriِلِهنجَأرو  ve 
ayaklarıِصينَكعلَا يو  sana karşı gelmemek üzereوٍفرعِفي م  iyi 
şeylerdeنهاِيعفَب  biatlarını kabul etو  veاس تَغِْفر mağfiret iste

نلَه onlar içinاللَّه  Allah’tanِإن  Şüphesizاللَّه  Allahغَفُور  
Ğafûr’durِحيمر  Rahîm’dir 

12) Ey Nebi! Mü’min kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi şirk 
koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını 
öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira düzüp 
uydurmamak, iyi şeylerde sana karşı gelmemek üzere, biat 
etmek amacıyla sana geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve 
onlar için Allah’tan mağfiret iste. Şüphesiz Allah Ğafûr’dur, 
Rahîm’dir. 
İbn Ebî Hatim'in Mukâtil'den rivayetle tahricine göre bu âyet-i kerime 
Mekke'nin fethi günü nazil olmuştur.544  

  قَوماdost edinmeyin  لَا تَتَولَّواiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
bir topluluğuغَِضب  gazab ettiğiاللَّه  Allah’ınِهملَيع  

kendilerineواِئسي قَد  Onlar ümit kesmişlerdirِةالْآِخر ِمن  
ahirettenِئسا يكَم  ümit kestikleri gibiالْكُفَّار  kâfirlerinِمن 

 kabirdekilerden َأصحاِب الْقُبوِر
13) Ey iman edenler, Allah’ın kendilerine gazab ettiği bir 
topluluğu dost edinmeyin. Onlar, kâfirlerin kabirdekilerden 
ümit kestikleri gibi, ahiretten ümit kesmişlerdir. 
İbnu'l-Münzir ve İbn İshâk'ın İbn Abbâs'tan rivayetle tahricine göre 
Abdullah ibn Ömer ve Zeyd ibnu'l-Hârise'nin, bazı Yahudileri sevmeleri 
(onlarla arkadaş olmaları) üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi 
indirmiştir.545 
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 كُمولُ اِهللا ِالَيسى رآِئيلَ ِانرِنى ِاسابي ميرم نى ابِاذْ قَالَ ِعيسو
 أِْتى ِمنوٍل يسا ِبررشبميِة وروالت ِمن ىدي نيا بقًا ِلمدصم

عب ِبنيم رذَا ِسحاِت قَالُوا هنيِبالْب مآَء ها جفَلَم دماَح همِدى اس
 ومن اَظْلَم ِممِن افْترى علَى اِهللا الْكَِذب وهو يدعى ِالَى (6)

 الظَّاِلِمني مِدى الْقَوهاُهللا الَ يالَِم وا (7)اِْالسطِْفؤونَ ِليِريدي 
 ورونَ نالْكَاِفر كَِره لَووِرِه ون ِتماُهللا مو اِهِهم(8)اِهللا ِباَفْو وه 

الَِّذى اَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن 
 يآاَيها الَِّذين اَمنوا هلْ اَدلُّكُم (9)كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ 

ذَاٍب اَِليٍم عع ِمن ِجيكُمنٍة تارونَ ِباِهللا (10)لَى ِتجِمنؤت 
 ذَِلكُم فُِسكُماَنو اِلكُموِبيِل اِهللا ِباَمونَ ِفى ساِهدجتوِلِه وسرو

 يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم (11)خير لَكُم ِانْ كُنتم تعلَمونَ 
اٍت تنٍن جداِت عنةً ِفى جبطَي اِكنسمو ارها اْالَنِتهحت ِرى ِمنج

 ِظيمالْع زالْفَو (12)ذَِلك حفَتاِهللا و ِمن رصا نهونِحبى تراُخو 
 ِمِننيؤِر الْمشبو (13)قَِريب ارصوآ اَنوا كُونناَم ا الَِّذينهآاَيي 

ما قَالَ ِعيسى ابن مريم ِللْحواِريني من اَنصاِرى ِالَى اِهللا اِهللا كَ
قَالَ الْحواِريونَ نحن اَنصار اِهللا فَاَمنت طَآِئفَةٌ ِمن بِنى ِاسرآِئيلَ 
وكَفَرت طَآِئفَةٌ فَاَيدنا الَِّذين اَمنوا علَى عدوِهم فَاَصبحوا 

 (14)ِهِرين ظَا
12) Günahlarınızı bağışlar, sizi altından nehirler akan 
cennetlere ve Adn cennetlerindeki çok hoş meskenlere 
yerleştirir. İşte çok büyük kurtuluş budur. 

و Ve ىُأخْر bir diğeri dahaاونَهتُِحب  sevdiğinizرنَص  bir yardım 
 müjdele  وبشِّرyakın  قَِريبbir fetih فَتْحve   وAllah’dan ِمن اللَِّه
ْؤِمِنينالْم Mü’minleri 

13) Ve sevdiğiniz bir diğeri daha: Allah’dan bir yardım ve 
yakın bir fetih... Mü’minleri müjdele. 

  َأنصارolun  كُونواiman edenler  الَِّذين َآمنُواEy ياَأيها
yardımcılarıاللَِّه  Allah’ınاكَم  Nitekimقَاَل  demişىِعيس  İsa da 

ميرم ناب Meryem oğluيناِريوِللْح  havarilereنم  kimlerdir? 
 demişlerdi  قَاَلAllah’a  ِإلَى اللَِّهbenim yardımcılarım َأنصاِري

وناِريوالْح havariler deننَح  Bizizَأنص ار yardımcılarıاللَِّه  
Allah’ınْنَتفََآم  iman etmişٌطَاِئفَة  bir kısmıاِئيَلرِني ِإسب ِمن  

İsrailoğullarındanو  ve ْتكَفَر inkâr etmiştiٌطَاِئفَة  bir kısmı da 
 علَى iman edenleri  الَِّذين َآمنُواBiz de destekledik de فََأيدنَا
ِهمودع düşmanlarına karşıواحبفََأص  sabahladılarظَاِهِرين  üstün 

gelerek 
14) Ey iman edenler, Allah’ın yardımcıları olun. Nitekim 
Meryem oğlu İsa da havarilere: “Allah’a benim 
yardımcılarım kimlerdir?” demiş, havariler de: “Biziz 
Allah’ın yardımcıları” demişlerdi. Böylece 
İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş ve bir kısmı da 
inkâr etmişti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı 
destekledik de üstün gelerek sabahladılar. 
 
 
 
 

 يابِنيMeryem  مريمoğlu  ابنİsa da  ِعيسىdemişti  قَاَلHani وِإذْ
   رسوُلmuhakkak ben  ِإنِّيEy İsrailoğulları ِإسراِئيَل

Resulüyümاللَِّه  Allah’ınكُمِإلَي  sizeقًادصم  doğrulayıcıنيا بِلم 
يدي Benden öncekiاِةرالتَّو ِمن  Tevrat’ıاشِّربمو  müjdecisiyim

  اسمهbenden sonra  ِمن بعِديgelecek  يْأِتيResulün de ِبرسوٍل
ismiدمَأح  Ahmed olacakافَلَم  Fakatمهاءج  onlara gelince

bir sihirdir  ِسحرBu ذَا هdediler  قَالُواapaçık delillerle ِبالْبينَاِت
ِبينم apaçık 

6) Hani Meryem oğlu İsa da: “Ey İsrailoğulları, muhakkak 
ben Allah’ın size Resulüyüm. Benden önceki Tevrat’ı 
doğrulayıcı ve benden sonra gelecek ve ismi Ahmed olacak 
bir Resulün de müjdecisiyim” demişti. Fakat, onlara apaçık 
delillerle gelince: “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler. 

نمو kimَأظْلَم  daha zalim olabilir?!ىافْتَر نِمم  uydurandan
  يدعىedildiği halde  وهوyalan  الْكَِذبAllah’a karşı علَى اللَِّه

davetلَاِمِإلَى الِْإس  İslam’aاللَّهو  Muhakkak ki Allahِديهلَا ي  
hidayete erdirmezمالْقَو  topluluğunuالظَّاِلِمين  zalimler 

7) İslam’a davet edildiği halde Allah’a karşı yalan 
uydurandan kim daha zalim olabilir?! Muhakkak ki Allah 
zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. 

ونِريدي istiyorlarطِْفُئواِلي  söndürmekنُور  nurunuاللَِّه  Allah’ın
اِهِهمِبَأفْو Ağızlarıylaاللَّهو  Oysa Allahِتمم  tamamlayacaktırنُوِرِه  

nurunuكَِره لَوو  hoş görmese bileونالْكَاِفر  kâfirler 
8) Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa 
Allah, -kâfirler hoş görmese bile- nurunu tamamlayacaktır. 
Hz. Peygamber (a.s)'e bir ara 40 gün vahy gelmemiş. Bunu duyan Ka'b 
ibnu'l-Eşref: "Ey yahudiler topluluğu, size müjdeler olsun, Allah 
Muhammed'e inmekte olan nurunu söndürdü. Onun işini 
tamamlamıyacak" demiş ve Hz. Peygamber (a.s) buna çok üzülmüştü. 
İşte bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi ve bundan sonra 
vahy peşpeşe gelmeye devam etti.546 

hidayet  ِبالْهدىResulünü  رسولَهgönderen  َأرسَلO’dur هو الَِّذي
و ve ِديِن dinْقِّ الح hak ileهظِْهرِلي  üstün kılacaktırيِنلَى الدع  

dinlereكُلِِّه  bütünكَِره لَوو  hoş görmese bileشِْركُونالْم  
müşrikler 

9) Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. Çünkü 
onu –müşrikler hoş görmese bile- bütün dinlere üstün 
kılacaktır. 

?göstereyim mi size  هْل َأدلُّكُمiman edenler  الَِّذين َآمنُواEy ياَأيها
 bir  ِمن عذَاٍبkurtaracak size  تُنِجيكُمbir ticareti علَى ِتجارٍة

azaptanَأِليٍم  can yakıcı 
10) Ey iman edenler, size can yakıcı bir azaptan kurtaracak 
bir ticareti göstereyim mi size? 

تُْؤِمنُون iman ederِباللَِّه  Allah’aو  ve وِلِهسر Resulü’neوناِهدتُجو  
cihad edersenizِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  Allahاِلكُموِبَأم  

mallarınızlaَأنفُِسكُمو  canlarınızlaذَِلكُم  buلَكُم رخَي  sizin için 
daha hayırlıdırكُنتُم ِإن  Eğerونلَمتَع  bilirseniz 

11) Allah’a ve Resulü’ne iman eder, mallarınızla, 
canlarınızla Allah yolunda cihad ederseniz. -Eğer bilirseniz 
bu sizin için daha hayırlıdır- 

لَكُم غِْفري bağışlarكُمذُنُوب  Günahlarınızıِخلْكُمديو  sizi yerleştirir
nehirler  الَْأنْهارaltından  ِمن تَحِتهاakan  تَجِريcennetlere جنَّاٍت

اِكنسمو meskenlereًةبطَي  çok hoşنَّاِت  ِفيج cennetlerindeki
 çok büyük  الْعِظيمkurtuluş budur  الْفَوزİşte  ذَِلكAdn عدٍن
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ذَِلك İşte buُلفَض  lutfudurاللَِّه  Allah’ınْؤِتيِهي  Onu verir نم 
شَاءي dilediği kimseyeاللَّهو  Şüphesiz Allahذُو  sahibidirِلالْفَض  

lütufِظيِمالْع  büyük 
4) İşte bu, Allah’ın lutfudur. Onu dilediği kimseye verir. 
Şüphesiz Allah büyük lütuf sahibidir. 

  ثُمTevrat  التَّوراةyükümlü kılınıp daَ  الَِّذين حملُواdurumu مثَُل
sonraاِملُوهحي لَم  onun yerine getirmeyenlerin 

yükümlülüğünüثَِلكَم  durumu gibidirاِرالِْحم  eşeğinِمُلحي  
yüklenmişافَارَأس  kitaplarِبْئس  ne kötüdürثَُلم  durumuِمالْقَو  

kavminواكَذَّب الَِّذين  yalanlayanاِتِبآي  ayetleriniللَِّه ا Allah’ın 
اللَّهو Şüphesiz Allahِديهلَا ي  hidayete iletmezمالْقَو  

topluluğunuالظَّاِلِمين  zalimler 
5) Kendilerine Tevrat yükümlü kılınıp da sonra onun 
yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin durumu, kitaplar 
yüklenmiş eşeğin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini 
yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Şüphesiz Allah 
zalimler topluluğunu hidayete iletmez. 

  زعمتُم َأنَّكُمeğer  ِإنYahudiler  الَِّذين هادواEy  ياَأيهاDe ki قُْل
yalnız kendinizin iddia ediyorsanızاءِليَأو  velileriَِّه ِلل Allah’ın 

 !temenni etsenize  فَتَمنَّواinsanlar  النَّاِسbir tarafa ِمن دوِن
 doğru  صاِدِقينiseniz  كُنتُمeğer  ِإنhemen ölümü الْموتَ

6) De ki: “Ey Yahudiler, eğer bütün insanlar bir tarafa 
yalnız kendinizin Allah’ın velileri olduğunuzu iddia 
ediyorsanız ve eğer doğru iseniz, hemen ölümü temenni 
etsenize!” 

نَهنَّوتَملَا يو Ama temenni edemezlerادَأب  hiçbir zaman اِبم 
 Şüphesiz  واللَّهellerinin  َأيِديِهمöne sürdükleri dolayısıyla قَدمتْ

Allahِليمع  iyi bilendirِبالظَّاِلِمين  zalimleri en 
7) Ama ellerinin öne sürdükleri dolayısıyla bunu hiçbir 
zaman temenni edemezler. Şüphesiz Allah zalimleri en iyi 
bilendir. 

 kaçıp  الَِّذي تَِفرونölüm  الْموتGerçektenَ  ِإنDe ki قُْل
durduğunuzِمنْه  kendisindenفَِإنَّه  elbetteَلم اِقيكُم karşınıza 

çıkacaktırثُم  Sonraوندتُر  döndürüleceksinizاِلِمِإلَى ع  bilene 
 ِبما haber verecektir  فَينَبُئكُمaşikarı da  والشَّهادِةgaybı da الْغَيِب
كُنتُم O da sizeلُونمتَع  yaptıklarınızı 

8) De ki: “Gerçekten kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, 
elbette karşınıza çıkacaktır. Sonra gaybı da aşikarı da 
bilene döndürüleceksiniz; O da size yaptıklarınızı haber 
verecektir.” 
Hz. Peygamber (a.s), peygamber olarak ortaya çıkınca Medine Yahudileri, 
Hayber yahudilerine: "Eğer siz Muhammed'e tabi olursanız biz de ona 
itaat edeceğiz; siz muhalefet ederseniz biz de ona muhalefet edeceğiz." 
diye yazmışlardı. Hayber Yahudileri: "Bizler Halîlu'r-Rahmân'ın 
oğullarıyız, Allah'ın oğlu Uzeyr ve diğer peygamberler bizdendir, 
peygamberlik ne zaman Arapların oldu ki? Elbette biz peygamberliğe 
Muhammed'den daha lâyıkız ve ona tâbi olmamızın imkânı yoktur." 
dediler ve işte bu âyet-i kerimeler bunun üzerine nazil oldu.469 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )62(سورة اجلمعة 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

يسبح ِللَِّه ما ِفى السمواِت وما ِفى اْالَرِض الْمِلِك الْقُدوِس 
 هو الَِّذى بعثَ ِفى اْالُميني رسوالً ِمنهم (1)الْعِزيِز الْحِكيِم 

عيو كِّيِهمزياِتِه واَي ِهملَيلُو عتِانْ يةَ والِْحكْمو ابالِْكت مهلِّم
 واَخِرين ِمنهم لَما يلْحقُوا (2)كَانوا ِمن قَبلُ لَِفى ضالٍَل مِبٍني 

 ِكيمالْح ِزيزالْع وهو آُء (3)ِبِهمشي نِتيِه مؤلُ اِهللا يفَض ذَِلك 
ِذين حملُوا التوريةَ ثُم لَم  مثَلُ الَّ(4)واُهللا ذُو الْفَضِل الْعِظيِم 

 ِم الَِّذينثَلُ الْقَوم ا ِبئْسفَارِملُ اَسحاِر يثَِل الِْحما كَمِملُوهحي
 الظَّاِلِمني مِدى الْقَوهاُهللا الَ ياِت اِهللا ووا ِباَيا (5)كَذَّبهآاَيقُلْ ي 

نكُم اَوِليآُء ِللَِّه ِمن دوِن الناِس فَتمنوا الَِّذين هادوآ ِانْ زعمتم اَ
 اِدِقنيص متِانْ كُن تو(6)الْم تما قَدا ِبمداَب هنونمتالَ يو 

 ِبالظَّاِلِمني ِليماُهللا عو ِديِهمونَ (7)اَيِفرالَِّذى ت توقُلْ ِانَّ الْم 
ِقيكُم ثُم تردونَ ِالَى عاِلِم الْغيِب والشهادِة فَينبئُكُم ِمنه فَِانه مالَ

  (8)ِبما كُنتم تعملُونَ 
62 CUMA SURESİ 

Kur'an-ı Kerim'in 62. suresidir. Medîne'de nazil olmuştur. 11 
âyet, 180 kelime, 700 harften ibarettir. Sure, adını dokuzuncu 
ayetinden almıştır. Saff suresinden sonra nazil olmuştur. Aynı 
surenin ele aldığı konulara temas etmekle beraber, çok değişik 
konulara da değinmekte; başka bir üslûp kullanmakta ve yepyeni 
bir tesir meydana getirmektedir. 

 Rahim  الرِحيمRahman مِن الرحAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

حبسي tesbih ederِللَِّه  Allah’ıام  her şeyاِتاومِفي الس  Göklerde
و ve ِضا ِفي الَْأرم yerde olanِلِكالْم  Melikوِسالْقُد  Kuddüs

 Hakim olan  الْحِكيِمAziz الْعِزيِز
1) Göklerde ve yerde olan her şey, Melik, Kuddüs, Aziz, 
Hakim olan Allah’ı tesbih eder.   

وه Oَثعالَِّذي ب  gönderendirينيِفي الُْأم  ümmiler içindeولًاسر  
Resulمِمنْه  onlaraتْلُوي  okuyanِهملَيع  onlaraاِتِهآي  ayetlerini
كِّيِهمزيو onları arındıranمهلِّمعيو  onlara öğretenالِْكتَاب  kitapو  

ve َةالِْحكْم hikmetiِإنو  Oysaكَانُوا  idilerُلقَب ِمن  bundan önce
 apaçık  مِبيٍنbir sapkınlık  ضلَاٍلiçinde لَِفي

2) O, ümmiler içinde, onlara ayetlerini okuyan, onları 
arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten kendilerinden bir 
Resul gönderendir. Oysa onlar, bundan önce apaçık bir 
sapkınlık içinde idiler. 

و Ve  آخَِرينdiğerlerine deمِمنْه  henüz kendilerineقُوالْحا يلَم 
ِبِهم kavuşmamış olanوهو  Muhakkak ki Oِزيزالْع  Aziz’dir

ِكيمالْح Hakim’dir 
3) Ve henüz kendilerine kavuşmamış olan diğerlerine de. 
Muhakkak ki O, Aziz’dir, Hakim’dir.   
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لْجمعِة فَاسعوا يآاَيها الَِّذين اَمنوآ ِاذَا نوِدى ِللصلَوِة ِمن يوِم ا
ِالَى ِذكِْر اِهللا وذَروا الْبيع ذَِلكُم خير لَكُم ِانْ كُنتم تعلَمونَ 

(9) وا ِمنغتابِض ووا ِفى اْالَرِشرتلَوةُ فَانِت الصفَِاذَا قُِضي 
ِاذَا  و(10)فَضِل اِهللا واذْكُروا اَهللا كَِثريا لَعلَّكُم تفِْلحونَ 

ِتجارةً اَو لَهوا انفَضوآ ِالَيها وتركُوك قَآِئما قُلْ ما ِعند  راَوا 
 اِزِقنيالر رياُهللا خِة وارجالت ِمنِو واللَّه ِمن ري(11)اِهللا خ 

 )63(سورة المنافقون 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

مناِفقُونَ قَالُوا نشهد ِانك لَرسولُ اِهللا واُهللا يعلَم ِاذَا جآَء ك الْ
 ِاتخذُوآ (1)ِانك لَرسولُه واُهللا يشهد ِانَّ الْمناِفِقني لَكَاِذبونَ 

اَيمانهم جنةً فَصدوا عن سِبيِل اِهللا ِانهم سآَء ما كَانوا يعملُونَ 
ِلك ِباَنهم اَمنوا ثُم كَفَروا فَطُِبع علَى قُلُوِبِهم فَهم الَ  ذَ(2)

 وِاذَا راَيتهم تعِجبك اَجسامهم وِانْ يقُولُوا (3)يفْقَهونَ 
تسمع ِلقَوِلِهم كَاَنهم خشب مسندةٌ يحسبونَ كُلَّ صيحٍة 

  (4)عدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اُهللا اَنى يؤفَكُونَ علَيِهم هم الْ
  فَصدواkalkan  جنَّةYeminleriniً  َأيمانَهمedinip اتَّخَذُوا

alıkoydularِبيِلس نع  yolundanاللَِّه  Allah’ınمِإنَّه  Gerçekten 
de onlarınاءس  ne kötüdür!لُونمعا كَانُوا يم  yaptıkları 

2) Yeminlerini kalkan edinip Allah’ın yolundan alıkoydular. 
Gerçekten de onların yaptıkları ne kötüdür. 

ذَِلك Buمِبَأنَّه  onlarınنُواآم  iman etmeleriثُم  sonraواكَفَر  inkâr 
etmeleri dolayısıyla böyledirفَطُِبع  mühürlemiştirلَىع  

üzeriniقُلُوِبِهم  Böylece kalplerininمفَه  artık onlarونفْقَهلَا ي  
kavrayamazlar 

3) Bu, onların iman etmeleri sonra inkâr etmeleri 
dolayısıyla böyledir. Böylece kalplerinin üzerini 
mühürlemiştir, artık onlar kavrayamazlar.   

 hoşuna gider  تُعِجبكOnları gördüğün م رَأيتَهzaman وِإذَا
مهامسَأج kalıplarıقُولُواي ِإنو  Konuştuklarındaعمتَس  dinleyesin 

gelirِلِهمِلقَو  sözleriniمكََأنَّه  Halbuki onlar gibidirخُشُب  
dayandırılmışٌةنَّدسم  kerestelerونبسحي  sanırlarَّكُل  Herٍةحيص  

çağrıyıِهملَيع  kendileri aleyhindeمه  Onlarودالْع  
düşmandırlarمهذَرفَاح  onlardan sakınمقَاتَلَه  onları kahretsin 

اللَّه Allahَأنَّى  Nasıl daْؤفَكُوني  döndürülüyorlar? 
4) Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. 
Konuştuklarında sözlerini dinleyesin gelir. Halbuki onlar 
dayandırılmış keresteler gibidir. Her çağrıyı kendileri 
aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar, onlardan sakın. 
Allah onları kahretsin; Nasıl da döndürülüyorlar? 
Cenâb-ı Hak, kendilerinde bunca kötülükleri taşıyan münafıklardan 
sakınmamız ve korunmamız için şu iki önemli hususu kıstas olarak 
veriyor: a) Münafıklar son derece tehlikeli düşmanlardır. Fırsat buldukları 
zaman yapamıyacakları fenalık yoktur. b) Münafıklardan sakınıp her 
zaman tetik üzere olun. Çünkü onlar ortama uyup her renge girebilirler. 
Bunun için münafıklar tel'in edilmekte ve münafık kaldıkları takdirde ilâhî 
rahmete lâyık olamıyacakları bildirilmektedir.  
 
 
 
 
 

çağrıldığınız  نُوِديzaman  ِإذَاiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
 hemen  فَاسعواCuma  الْجمعِةgünü  ِمن يوِمnamaz için ِللصلَاِة

koşunِإلَى ِذكِْر  zikretmeyeاللَِّه  Allah’ıو  ve واذَر bırakınعيالْب  
alış-verişiذَِلكُم   buلَكُم رخَي  sizin için daha hayırlıdırكُنتُم ِإن  

Eğerونلَمتَع  bilirseniz 
9) Ey iman edenler, Cuma günü namaz için çağrıldığınız 
zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alışverişi 
bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. 
Taberî'nin Mihrân kanalıyla Ebu Mâlik'ten rivayet ettiği bir habere göre 
Bakîu'z-Zübeyr denilen mahalde bir topluluk alış-veriş yaparlar, Cuma 
günü cuma ezanı okunmuş olmasına rağmen alış-verişe devam eder, 
kalkıp namaza gitmezlermiş. İşte bunun üzerine "Ey iman edenler, Cuma 
günü namaz için nida olunduğunda..." âyet-i kerimesi nazil olmuş.547 

 ِفيdağılın انتَِشروا فNamazıَ  الصلَاةkıldığınızُ  قُِضيتzamanْ فَِإذَا
  اللَِّهlütfundan  ِمن فَضِلarayın  وابتَغُواyeryüzüne الَْأرِض

Allah’ınوااذْكُرو  zikredinاللَّه  Allah’ıاكَِثير  çokçaلَّكُملَع  Umulur 
kiونتُفِْلح  kurtuluşa erersiniz 

10) Namazı kıldığınız zaman yeryüzüne dağılın. Allah’ın 
lütfundan arayın ve Allah’ı çokça zikredin. Umulur ki 
kurtuluşa erersiniz. 

 bir  لَهواveya  َأوBir ticaret  ِتجارةgördükleriً  رَأواzaman وِإذَا
eğlenceواانفَض  yönelipاهِإلَي  ona doğruكُوكتَرو  seni bıraktılar

  خَيرAllah’ın  اللَِّهyanındaki  ما ِعنْدDe ki  قُْلayakta قَاِئما
hayırlıdırِواللَّه ِمن  eğlenceden deِةارالتِّج ِمنو  ticaretten de

اللَّهو Şüphesiz Allahرخَي  en hayırlısıdırاِزِقينالر  rızık 
verenlerin 

11) Bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman ona doğru 
yönelip seni ayakta bıraktılar. De ki: “Allah’ın yanındaki, 
eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Şüphesiz Allah rızık 
verenlerin en hayırlısıdır.” 
Medine halkını açlık ve pahalılık vurmuştu. Dıhyetü'l-Kelbi bir ticaret 
kafilesiyle Şam'dan döndü. Kafilenin gelişini herkese duyurmak için 
davullar çalındı. Bu sırada Hz Peygamber (a.s.) cuma günü cuma hutbesi 
irad ediyordu. Herkes kafileyi görmeye çıktı. Mescidde sadece on iki kişi 
kaldı. Ebu Bekir ve Ömer de bunlardandı. Bunun üzerine bu ayet nazil 
oldu. Resulullah şöyle buyurdu: "Peşpeşe çıkıp gitseydiniz ve yanımda 
kimse kalmasaydı üzerinize vadiden ateş akardı.548 

  
63 MÜNAFİKUN SURESİ  

Kur'an-ı Kerim'in 63. sûresi. 11 âyet, 180 kelime ve 776 harften 
ibarettir. Medenî sûrelerden olup, Hac sûresinden sonra nâzil 
olmuştur. İlk âyetinden itibaren münâfıklardan bahsettiği için bu 
adı almıştır. Münafık kalben inanmadığı halde, çeşitli sebeblerden 
dolayı inanmış görünerek mü'minlere zarar vermeye çalışan 
kimselere verilen isimdir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

  قَالُواMünafıklar  الْمنَاِفقُونsana geldikleri  جاءكzaman ِإذَا
dediler kiدنَشْه  Biz şehadet ediyoruz kiِإنَّك  sen kesinlikle

  ِإنَّكbiliyor ki  يعلَمAllah da  واللَّهAllah’ın  اللَِّهResulüsün لَرسوُل
sen şüphesizولُهسلَر  O’nun Resulüsünو  ve اللَّه Allahدشْهي  

şahidlik eder kiِإن  kesinlikleنَاِفِقينالْم  münafıklarونلَكَاِذب  
yalancıdır 

1) Münafıklar sana geldikleri zaman dediler ki: “Biz 
şehadet ediyoruz ki, sen kesinlikle Allah’ın Resulüsün.” 
Allah da biliyor ki sen şüphesiz O’nun Resulüsün ve Allah 
şahidlik eder ki, münafıklar kesinlikle yalancıdır. 
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قُولُوني Derler kiنَاعجر لَِئن  dönecek olursakِدينَِةِإلَى الْم  
Medine’yeنخِْرجلَي  elbette oradan çıkaracaktırزالَْأع  üstün 

olanَّا الَْأذَلِمنْه  düşkün olanıِللَِّهو  Allah’ınُةالِْعز  Oysa üstünlük 
 Fakat  ولَِكنmü’minlerindir ِللْمْؤِمِنينve   وResulü’nün وِلرسوِلِه
نَاِفِقينالْم münafıklarلَا ي ونلَمع bilmiyorlar 

8) Derler ki: “Andolsun Medine’ye dönecek olursak, üstün 
olan, düşkün olanı elbette oradan çıkaracaktır. Oysa 
üstünlük Allah’ın, Resulü’nün ve mü’minlerindir. Fakat 
münafıklar bilmiyorlar.” 
Beni Mustalık gazvesinde bir bedevi su başında ensardan biri ile tartıştı. 
Bedevi ensardan olanın başına bir odunla vurup başını yardı. O da 
Abdullah b. Ubey'e şikayet etti. Abdullah da "Peygamberin yanındakileri 
beslemeyin, ta ki dağılıp gitsinler, Medine'ye döndüğümüz zaman aziz 
olan zelil olanı çıkaracak." dedi. "Aziz" ile kendisini "zelil" ile de 
Resulullah'ı kastediyordu.470 

 sizi alıkoymasın  لَا تُلِْهكُمiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
الُكُموَأم mallarınız daكُملَادلَا َأوو  evlatlarınız daِذكِْر نع  

zikretmektenاللَِّه  Allah’ıنمو  Kimْلفْعي  böyle yaparsaذَِلك  
işteلَِئكفَُأو  onlarونالْخَاِسر مه  hüsrana uğrayanların 

kendileridir 
9) Ey iman edenler, mallarınız da evlatlarınız da Allah’ı 
zikretmekten sizi alıkoymasın. Kim böyle yaparsa, işte 
onlar hüsrana uğrayanların kendileridir. 
(*)Yüce Allah, mü'minleri münafıklann huylanndan sakındırmaktadır. 
Yani münafıkların yaptıkları gibi siz de mallarınızla uğragmaym. Çünkü 
münafıklar mallarıyla cimrilik ettiklerinden dolayı Resûlullah'ın yanında 
bulunanlara infak etmeyin, demişlerdi. 

 size rızık olarak  ِمن ما رزقْنَاكُمinfak edin وَأنِْفقُوا
verdiklerimizdenِلقَب ِمن  önceْأِتيي َأن  gelip deكُمدَأح  Sizden 

birinizeُتوالْم  ölümقُوَلفَي  demezdenبر  Rabbim!تَِنيلَا َأخَّرلَو  
Beni geciktirsen ٍلِإلَى َأج  süreye kadarقَِريٍب  yakın birَقدفََأص  

sadaka versemَأكُنو  ve ben de böylece olsamاِلِحينالص ِمن  
salihlerden 

10) Sizden birinize ölüm gelip de: “Rabbim! Beni yakın bir 
süreye kadar geciktirsen ben de böylece sadaka versem ve 
salihlerden olsam.” demezden önce, size rızık olarak 
verdiklerimizden infak edin.  

َؤخِّري لَنو Halbuki asla geri bırakmazاللَّه  Allahانَفْس  hiçbir 
kimseyiاءِإذَا ج  geldiğindeالُهَأج  eceliاللَّهو  Şüphesiz Allah 

خَِبير hakkıyla haberdardırِبم لُونما تَع yaptıklarınızdan 
11) Halbuki eceli geldiğinde, Allah, hiçbir kimseyi asla geri 
bırakmaz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla 
haberdardır. 
Tirmizî'nin rivayetine güre ed-Dahhâk b. Müzâhim, İbn Abbas'tan şöyle 
dediğini nakletmektedir Her kimin kendisini Rabbinin Beytini hacca 
ulaştıracak kadar yahutta onda zekâtın verilmesi farz' olacak kadar bir 
malı bulunur da bunu yapmayacak olursa, ölüm halinde geri 
döndürülmeyi isteyecektir. Bir adam: Ey İbn Abbas Allah'tan kork, dedi. 
Çünkü geri döndürülmeyi ancak kâfirler isteyecektir. Bunun üzerine İbn 
Abbas ona şöyle dedi: Ben bu hususa dair sana Kıır'ân-ı Kerim'den bazı 
buyruklar okuyacağım: "Ey iman edenleri Mallarınız da, evlâtlarınız da sizi 
Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar hüsrana 
uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim 
beni yakın bir zamana kadar geciktirseydin de sadaka verseydim ve 
salihlerden olsaydım' diyeceği bir zamanın gelmesinden önce size 
verdiğimiz rızıktan infak edin... Allah yaptıklarınızdan hakkıyla 
haberdardır" buyruklarım okudu. Adaın: Zekâtı farz kılan nedir? diye 
sordu. İbn Abbas: Mal ikiyüz (dirhem)'i bulup asarsa dedi. Adam; Peki 
haca farz kılan nedir? diye sorunca: Azık ve binek, diye cevap verdi.471 
 
 
 
 
 
 
 

 مهسؤا روولُ اِهللا لَوسر لَكُم ِفرغتسا يالَوعت مِاذَا ِقيلَ لَهو
تاَيرونَ وكِْبرتسم مهونَ ودصي م(5)ه ِهملَيآٌء عوس 

استغفَرت لَهم اَم لَم تستغِفر لَهم لَن يغِفر اُهللا لَهم ِانَّ اَهللا الَ 
 الْفَاِسِقني مِدى الْقَوهلَى (6)يِفقُوا عنقُولُونَ الَ تي الَِّذين مه 

سر دِعن ناِت مومالس آِئنزِللَِّه خوا وفَضنى يتوِل اِهللا ح
 يقُولُونَ لَِئن رجعنآ (7)واْالَرِض ولَِكن الْمناِفِقني الَ يفْقَهونَ 

ِالَى الْمِدينِة لَيخِرجن اْالَعز ِمنها اْالَذَلَّ وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه 
ؤِللْمونَ ولَمعالَ ي اِفِقنينالْم لَِكنو وا (8)ِمِننيناَم ا الَِّذينهآاَيي 

 لْ ذَِلكفْعي نمِذكِْر اِهللا و نع كُمالَدآل اَوو الُكُمواَم لِْهكُمالَ ت
  واَنِفقُوا ِمن ما رزقْناكُم ِمن قَبِل(9)فَاُولَِئك هم الْخاِسرونَ 

اَنْ يأِْتى اَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَوآل اَخرتِنى ِالَى اَجٍل 
 اِلِحنيالص ِمن اَكُنو قدا (10)قَِريٍب فَاَصفْساُهللا ن رخؤي لَنو 

 (11)ِاذَا جآَء اَجلُها واُهللا خِبري ِبما تعملُونَ 
  يستَغِْفرGelin  تَعالَواOnlara  لَهمdenildiği zaman وِإذَا ِقيَل

mağfiret dilesinلَكُم  sizin içinوُلسر  Resulüاللَِّه  Allah’ınاولَو  
yana çevirdilerمهوسءر  başlarınıمتَهَأيرو  görürsünوندصي  yüz 

çevirdikleriniمهو  onlarınونتَكِْبرسم  büyüklük taslayarak 
5) Onlara: “Gelin, Allah’ın Resulü sizin için mağfiret 
dilesin.” denildiği zaman, başlarını yana çevirdiler. Sen 
onların büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini görürsün. 

اءوس birdirِهملَيع  onlarَتتَغْفَرَأاس  Senin mağfiret dilemenَل مه 
ya da onlarتَغِْفرتَس لَم َأم  mağfiret dilememenملَه  onlarغِْفري لَن  

asla mağfiret etmeyecektirاللَّه  Allahملَه  onlaraاللَّه ِإن  
Şüphesiz ki Allahِديهلَا ي  hidayete erdirmezمالْقَو  

topluluğunuالْفَاِسِقين  fasıklar 
6) Senin onlar adına mağfiret dilemen ya da mağfiret 
dilememen onlar için birdir. Allah, onlara asla mağfiret 
etmeyecektir. Şüphesiz ki Allah, fasıklar topluluğunu 
hidayete erdirmez. 

مه onlardırقُولُوني الَِّذين  diyenlerلَا تُنِْفقُوا  infak etmeyinلَى مع ن
ِعنْد yanındakilereوِل اللَِّهسر  Resulullah’ınتَّىح  ta kiوانْفَضي  

gitsinlerِللَِّهو  Oysa Allah’ındırاِئنخَز  hazineleriاِتاومالس  
göklerinو  ve ِضالَْأر yerinلَِكنو  Fakatنَاِفِقينالْم  münafıklarلَا 
ونفْقَهي kavramıyorlar   

7) “Resulullah’ın yanındakilere infak etmeyin; ta ki 
gitsinler.” diyenler, onlardır. Oysa göklerin ve yerin 
hazineleri Allah’ındır. Fakat münafıklar kavramıyorlar. 
Hişâm ibn Urve'nin, babasından rivayetine göre Abdullah ibn Übeyy ibn 
Selûl, Hz. Peygamber ve ashabı hakkında: "Onlara infakta bulunmazsanız 
ashabı çevresinden dağılır gider." demişti. Yine: "Medine'ye varınca 
elbette aziz olan, zelîl olanı oradan çıkaracaktır." diyen de o idi. Allah 
Tealâ: "Onlar için ister istiğfar et, ister etme. Onlar için yetmiş kere 
istiğfar etsen de Allah, hiçbir zaman onları mağfiret edecek değildir." 
(Tevbe, 9/80) âyet-i kerimesi nazil olduğunda Hz. Peygamber (a.s): 
"Yetmişten fazla istiğfar edeceğim." buyurdu da Allah Tealâ: "Onlar için 
ha istiğfar etmişsin, ha onlara istiğfar etmemişsin, haklarında birdir. Allah 
onları kesinlikle yarlığamaz..." âyet-i kerimesini indirdi.549 
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 )64(سورة التغابن 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 لَهو لْكالْم ِض لَها ِفى اْالَرماِت ووما ِفى السِللَِّه م حبسي
 ٍء قَِديرىلَى كُلِّ شع وهو دم(1)الْح لَقَكُمالَِّذى خ وه 

 خلَق (2)ونَ بِصري فَِمنكُم كَاِفر وِمنكُم مؤِمن واُهللا ِبما تعملُ
السمواِت واْالَرض ِبالْحق وصوركُم فَاَحسن صوركُم وِالَيِه 

 ِصريونَ (3)الْمِسرا تم لَمعيِض واْالَراِت ووما ِفى السم لَمعي 
ِتكُم نبؤا  اَلَم يأْ(4)وما تعِلنونَ واُهللا عِليم ِبذَاِت الصدوِر 

 اَِليم ذَابع ملَهو ِرِهمالَ اَمبلُ فَذَاقُوا وقَب وا ِمنكَفَر الَِّذين
(5) رشاِت فَقَالُوآ اَبنيِبالْب ملُهسر أِْتيِهمت تكَان هِباَن ذَِلك 

 (6)ى حِميد يهدوننا فَكَفَروا وتولَّوا واستغنى اُهللا واُهللا غَِن
زعم الَِّذين كَفَروآ اَنْ لَن يبعثُوا قُلْ بلَى وربى لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ 

 ِسريلَى اِهللا يع ذَِلكو مِملْتا عوِلِه (7)ِبمسروا ِباِهللا وفَاَِمن 
 يوم يجمعكُم (8)خِبري والنوِر الَِّذى اَنزلْنا واُهللا ِبما تعملُونَ 

ِليوِم الْجمِع ذَِلك يوم التغابِن ومن يؤِمن ِباِهللا ويعملْ صاِلحا 
 ارها اْالَنِتهحت ِرى ِمنجاٍت تنج ِخلْهديئَاِتِه ويس هنع كَفِّري

  (9)عِظيم خاِلِدين ِفيهآ اَبدا ذَِلك الْفَوز الْ

معزkesin olarak iddia ettilerالَِّذين  edenlerواكَفَر  İnkar لَن َأن 
 Rabbime  وربيHayır  بلَىDe ki قُْل diriltilmeyeceklerini يبعثُوا

andolsunثُنعلَتُب  muhakkak diriltileceksinizثُم  sonra daُؤنلَتُنَب  
haber verilecektirِملْتُما عِبم  işlediğinizذَِلكو  Bu daلَى اللَِّهع  

Allah’a göreِسيري  pek kolaydır 
7)İnkar edenler, kesin olarak diriltilmeyeceklerini iddia 
ettiler. De ki: “Hayır, Rabbime andolsun, muhakkak 
diriltileceksiniz, sonra da işlediğiniz mutlaka size haber 
verilecektir. Bu da, Allah’a göre pek kolaydır .”  

  والنُّوِرResulü’ne  رسوِلِهve  وAllah’a  ِباللَِّهiman edin فَآِمنُوا
nuraلْنَاالَِّذي َأنز  indirdiğimizاللَّهو  Şüphesiz Allahلُونما تَعِبم  

yaptıklarınızdanخَِبير  haberdardır 
8)O hâlde Allah’a, Resulü’ne ve indirdiğimiz nura iman 
edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

موي gün كُمعمجي  sizi toplayacağıِموِلي  günüِعمالْج  Toplanma 
ذَِلك işte oموي  günüdürِنالتَّغَاب  aldanmaنمو  Kimْؤِمني  iman 

edipاللَِّه ِب Allah’aْلمعيو  amel işlerseااِلحص  salihكَفِّري  örter 
نْهعonunَئاِتِهيس  kötülükleriniِخلْهديو  sokarنَّاٍتج  cennetlere 

 daimi  خَاِلِدينnehirler  الَْأنْهارaltından  ِمن تَحِتهاakan تَجِري
kalıcılarاِفيه  içindeادَأب  ebediذَِلك  İşteزالْفَو  kurtuluş budur 
ِظيمالْع büyük 

9) “Toplanma günü için sizi toplayacağı gün- işte o 
aldanma günüdür- Kim Allah’a iman edip salih amel 
işlerse, onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi ve daimi 
kalıcılar olmak üzere altından nehirler akan cennetlere 
sokar. İşte büyük kurtuluş budur.” 
 
 
 
 

64 TEĞABUN SURESİ  
Kur'an-ı Kerim'in 64. suresi. 39 ayet, 421 kelime ve 1070 harften 
ibarettir. Medenî surelerden olup, Tahrim suresinden sonra nazil 
olmuştur. 9. âyette gerçek kâr ve zararın ortaya çıkacağı mahşer 
gününden söz edilirken kullanılan ve "aldanma, aldatma, kâr-
zarar" gibi mânalara gelen "teğâbün" kelimesi sûreye ad olmuştur. 
İbn Abbas ve Ata b. Yesar ilk 13 ayetin Mekke'de diğerlerinin 
Medine'de nazil olduğunu söylemişlerdir.550 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

حبسي tesbih ediyorِللَِّه  Allah'ıا ِفيم  her şeyاِتاومالس  
Göklerdeو  ve ِضا ِفي الَْأرم yerdeلَه  onundurلْكالْم  Mülkلَهو  

onadırدمالْح  Hamdوهو  Oلَىع üzerineِّكُل  herٍءشَي  şeyinقَِدير  
kadirdir 

1) Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih ediyor. 

Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeyin üzerine kadirdir.  
وه O'durَالَِّذي خَلَق كُم Sizi yaratanفَِمنْكُم  içinizden kimiكَاِفر  

inkar ederِمنْكُمو  kimi deْؤِمنم  inanırو  Ve اللَّه Allahاِبم  her
لُونمتَع yaptığınızıِصيرب  görür 

2) Sizi yaratan O'dur: içinizden kimi hakikati inkar eder, 
kimi de inanır. Ve Allah her yaptığınızı görür. 

hak ile  ِبالْحقve yeriِّ  والَْأرضgökleri  السماواِتyaratmış خَلَقَ
كُمروصو ve size şekil vermiştirنسفََأح  güzel bir كُمروص 

biçimde ِهِإلَيو O'nadırِصيرالْم  varışınız 
3) (Allah), gökleri ve yeri hak ile yaratmış ve size güzel bir 
biçimde, şekil vermiştir. Varışınız O'nadır. 

لَمعي bilirا ِفيم  her şeyiاِتاومالس  göklerdeِضالَْأرو  ve yerde 
olanلَمعيو  bilmektedirونا تُِسرم  sakladıklarınızı daِلنُونا تُعمو  

açığa vurduklarınızı daاللَّهو  Çünkü Allahِليمع  bilgisineِبذَاِت  
sahiptirوِردالص  kalplerin de olanın her türlü 

4) (Allah), göklerde ve yerde olan her şeyi bilir ve (Allah), 
sakladıklarınızı da, açığa vurduklarınızı da bilmektedir. 
Çünkü Allah, kalplerin de olanın her türlü bilgisine sahiptir. 

ْأِتكُمي َألَم Size gelmedi mi?ُأنَب  haberiواكَفَر الَِّذين  inkar 
edenlerinُلقَب ِمن  Daha önceفَذَاقُوا  tattılarاَلبو  vebaliniِرِهمَأم  

Ki onlar işlerininملَهو  Onlar içinذَابع  azap vardırَأِليم  acıklı 
bir 

5) "Size gelmedi mi? Daha önce inkar edenlerin haberi. Ki 

onlar işlerinin vebalini tattılar. Onlar için acıklı bir azap 

vardır."  
ذَِلك Buِبَأنَّه  onlaraكَانَتْ تَْأِتيِهم  geldiklerindeملُهسر  Resuller

Bir insan mı  َأبشَرderlerdi ki  فَقَالُواapaçık beyyinelerle ِبالْبينَاِت
 yüz  وتَولَّواİnkar edip  فَكَفَرواbize yol gösterecek يهدونَنَا

çevirdilerتَغْنَىاسو  muhtaç değildirاللَّه  Allah daاللَّهو  Allah 
غَِني Gani'dirِميدح  Hamid'tir 

6) "Bu Resuller onlara apaçık beyyinelerle geldiklerinde 
derlerdi ki: Bir insan mı bize yol gösterecek? İnkar edip yüz 
çevirdiler. Allah da muhtaç değildir. Allah Gani'dir. 
Hamid'tir. " 
(*)Yukarıdaki âyetler, her şeyin Hakk'ı teşbih ve tenzih ettiğine değinildi 
ve kâinatın zıdlarla dolu olduğuna işaretle, insanların mü'min ve kâfir 
yaratıldıkları misâl verildi. Sonra da, insanın güzel bir surette yaratıldığına 
atıf yapılarak, ilâhî sanatın mükemelliğine işarette bulunuldu. 
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  ِمن َأزواِجكُمkuşkusuz  ِإنiman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
eşlerinizdenلَاِدكُمَأوو  ve evlatlarınızdanا لَكُمودع  düşman 

olanlar vardırموهذَرفَاح  Şu halde onlardan sakınınفُواتَع ِإنو  
Yine de affederوافَحتَصو  hoş görürواتَغِْفرو  ve bağışlarsanız 

اللَّه فَِإن artık elbette Allahغَفُور  Ğafur’durِحيمر  Rahim’dir 
14 ) Ey iman edenler, kuşkusuz eşlerinizden ve 

evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Şu halde 
onlardan sakının. Yine de affeder, hoş görür ve 
bağışlarsanız, artık elbette Allah Ğafur’dur, Rahim’dir. 
Muhammed İbn İshak'ın İbn Abbâs'tan rivayetine göre bir adam 
kendisine "Ey iman etmiş olanlar, eşleriniz ve çocuklarınızdan size 
düşman olanlar vardır. Onlardan sakının." âyet-i kerimesini sormuş da o 
şöyle cevap vermiş: Bunlar, Mekke halkından müslüman olmuş 
kimselerdi. Hz. Peygamber (a.s)'e gitmek üzere hicret etmek istediklerinde 
eşleri ve çocukları onları Hz. Peygamber (a.s)'e gitmeye bırakmadılar. Çok 
daha sonraları hicret ederek Hz. Peygamber (a.s)'e geldiklerinde gördüler 
ki insanlar dinde fakihler olmuşlar. Onları hicretten alakoyan eş ve 
çocuklarını cezalandırmak istediler de Allah Tealâ bunun üzerine  bu  
âyet-i  kerimeyi  indirdi.472 

  ِفتْنَةve evlatlarınızٌ  وَأولَادكُمmallarınız  َأموالُكُمKuşkusuz ِإنَّما
bir fitnedirاللَّهو  Allah iseهِعنْد  O’nun katında olandırرَأج  

ecirِظيمع  büyük   
15) Kuşkusuz mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak bir 
fitnedir. Allah ise, büyük ecir O’nun katında olandır. 
(*)Sizi haram kılınmış şeyleri elde etmeye yüce Allah'ın hakkı olan şeyleri 
vermeyip, alıkoymaya ilen bir sınama ve denemedir. O halde Allah'a 
isyanı gerektiren hususlarda onlara itaat etmeyiniz.  

 Öyleyse gücünüzün  ما استَطَعتُمAllah’tan ه اللsakınınَّ فَاتَّقُوا
yettiği kadarواعماسو  dinleyinواَأِطيعو  ve itaat edinَأنِفقُواو  

infak edinارخَي  hayır olmak üzereِلَأنْفُِسكُم  Kendinizeنمو  
Kimَوقي  korunursaشُح  cimriliğindenنَفِْسِه  nefsininفَُأو لَِئك 
işteمه  onlarونفِْلحالْم  kurtuluşa erenlerdir 

16) Öyleyse gücünüzün yettiği kadar Allah’tan sakının, 
dinleyin ve itaat edin. Kendinize hayır olmak üzere infak 
edin. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa; işte onlar 
kurtuluşa erenlerdir.  
“Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun" (Al-i İmran, 3/102) 
buyruğu hakkında dedi ki: Bu çok ağır bir emir olarak geldi. Ashab: 
Bunun nasıl olması gerektiğini kim bilebilir yahut ona kim ulaşabilir. Yüce 
Allah bu işin onlara çok ağır geldiğini bildiğinden bu âyeti neshederek 
hükmünü onlar üzerinden kaldırdı ve bu âyet) indirerek: "O halde 
gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun" diye buyurdu.473 

ِإن Eğerواتُقِْرض  verecek olursanızاللَّه  Allah’aاضقَر  bir borç 
 ve  ويغِْفر لَكُمsize onu kat kat artırır  يضاِعفْه لَكُمgüzel حسنًا

günahlarınızı bağışlarاللَّهو  Şüphesiz Allahشَكُور  Şekûr’dur 
ِليمح Halîm’dir 

17 ) Eğer Allah’a güzel bir borç verecek olursanız, size onu 
kat kat artırır ve günahlarınızı bağışlar. Şüphesiz Allah 
Şekûr’dur, Halîm’dir. 

اِلمع bilendirِبالْغَي  Gaybı daِةادالشَّهو  müşahade edileni de 
ِزيزالْع Aziz’dirِكيمالْح  Hakim’dir 

18 )Gaybı da müşahade edileni de bilendir. Aziz(galip 
gelen)’dir, Hakim( her işi hikmet dolu)’dir. 
(*)Teğâbun Sûresi'ne, her şeyin Hakk'ı tesbîh ve tenzîh ettiği sözüyle 
başlandı ve Cenâb-ı Hakk'ın Azîz ve Hakîm sıfatları anılarak sûre 
noktalandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاِلِدين والَِّذين كَفَروا وكَذَّبوا ِباَياِتنآ اُولَِئك اَصحاب الناِر
 ِصريالْم ِبئْسا وٍة ِاالَّ ِبِاذِْن اِهللا (10)ِفيهِصيبم ِمن ابآ اَصم 

 ِليمٍء عىاُهللا ِبكُلِّ شو هِد قَلْبهِباِهللا ي ِمنؤي نموا (11)واَِطيعو 
وِلنسلَى را عمفَِان متلَّيوولَ فَِانْ تسوا الراَِطيعالَغُ اَهللا وا الْب

 ِبنيونَ (12)الْمِمنؤكَِّل الْموتلَى اِهللا فَلْيعو وِاالَّ ه اَُهللا آل ِالَه 
 يآاَيها الَِّذين اَمنوآ ِانَّ ِمن اَزواِجكُم واَوالَِدكُم عدوا (13)

ِانَّ اَهللا غَفُور لَكُم فَاحذَروهم وِانْ تعفُوا وتصفَحوا وتغِفروا فَ
 ِحيم(14)ر راَج هداُهللا ِعنةٌ ونِفت كُمالَداَوو الُكُموآ اَممِان 
 ِظيمِفقُوا (15)عاَنوا واَِطيعوا وعماسو متطَعتا اسقُوا اَهللا مفَات 

مه فِْسِه فَاُولَِئكن حش وقي نمو فُِسكُما الَنريونَ خفِْلحالْم 
(16) لَكُم ِفرغيو لَكُم اِعفْهضا ينسا حضوا اَهللا قَرقِْرضِانْ ت 

 ِليمح كُوراُهللا ش(17)و ِزيزِة الْعادهالشِب ويالْغ اِلمع 
 ِكيم(18)الْح 

الَِّذينو gelinceواكَفَر  İnkar edipواكَذَّبو  yalanlayanlaraاِتنَا ِبآي 
ayetlerimiziلَِئكُأو  onlarابحَأص  ashabıdırlarالنَّاِر  ateşخَاِلِدين  
kalıcıdırlarاِفيه  oradaِبْئسو  Orası, ne kötüِصيرالْم  dönüş 

yeridir 
10 )İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; onlar 

ateş ashabıdırlar ve orada kalıcıdırlar. Orası, ne kötü bir 
dönüş yeridir! 

ابا َأصم gelip çatmazٍةِصيبم ِمن  hiçbir musibetِإلَّا  olmadıkça
Allah’a  ِباللَِّهiman ederse  يْؤِمنKim  ومنAllah’ın  اللَِّهizni ِبِإذِْن
Şüphesiz Allah  واللَّهonun kalbini  قَلْبهhidayete yöneltir يهِد
 en iyi bilendir  عِليمşeyi  شَيٍءher ِبكُلِّ

11 )Allah’ın izni olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz. 
Kim Allah’a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir. 
Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. 
Kâfirler: Eğer müslümanlann üzerinde bulundukları hal hakkın kendisi 
ise, Allah onları dünyada musibetlere karşı elbetteki koruyacaktır. Yüce 
Allah bu buyruğu ile şunu açıklamaktadır: Bir üzüntüyü yahut dünya ya da 
âhirette bir cezayı gerektiren söz ya da fiil, can ya da maldaki herbir 
musibet, yüce Allah'ın ilmi ve kazası iledir.551 

 Resule  الرسوَلitaat edin  وَأِطيعواAllah’a  اللَّهitaat edin وَأِطيعوا
deفَِإن  Şayetتُملَّيتَو  yüz çevirecek olursanızوِلنَاسلَى را عفَِإنَّم  

artık Resulümüze düşenُلَاغالْب  bir tebliğdirِبينالْم  apaçık 
12 )Allah’a itaat edin, Resule de itaat edin. Şayet yüz 

çevirecek olursanız, artık Resulümüze düşen ancak apaçık 
bir tebliğdir. 
(*)Yani başınıza gelen musibetlerin üzerinizdeki yükünü hafifletiniz. 
Allah'a itaatte uğraşınız, O'nun Kitabı gereğince amel ediniz. Sünnetine 
göre hareket etmek suretiyle Resûlüne itaat ediniz. Şayet itaatten yüz 
çevirecek olursanız, Resûlün tebliğden başka bir görevi yoktur. 

اللَّه Allahلَا  yokturِإلَه  ilahِإلَّا  başkaوه  O’ndanلَىعو  Öyleyse
 mü’minler  الْمْؤِمنُونtevekkül etsinler وكَّْل فَلْيتAllah’aَ اللَِّه

13) Allah; O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse mü’minler 
Allah’a tevekkül etsinler. 
 
 
 
 
 

 
 

Cüz 28 – Sure 64                                           Teğabun Suresi                                             Sayfa 556 



 )65(سورة الطالق 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
ن واَحصوا الِْعدةَ يآاَيها النِبى ِاذَا طَلَّقْتم النسآَء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِه

واتقُوا اَهللا ربكُم الَ تخِرجوهن ِمن بيوِتِهن والَ يخرجن ِاالَّ اَنْ 
 اِهللا فَقَد وددح دعتي نماِهللا و وددح ِتلْكٍة ونيبٍة مِبفَاِحش أِْتنيي

 فَِاذَا (1) يحِدثُ بعد ذَِلك اَمرا ظَلَم نفْسه الَ تدِرى لَعلَّ اَهللا
بلَغن اَجلَهن فَاَمِسكُوهن ِبمعروٍف اَو فَاِرقُوهن ِبمعروٍف 
واَشِهدوا ذَوى عدٍل ِمنكُم واَِقيموا الشهادةَ ِللَِّه ذَِلكُم يوعظُ 

اْالَِخِر ومن يتِق اَهللا يجعلْ لَه ِبِه من كَانَ يؤِمن ِباِهللا والْيوِم 
 ويرزقْه ِمن حيثُ الَ يحتِسب ومن يتوكَّلْ علَى (2)مخرجا 

اِهللا فَهو حسبه ِانَّ اَهللا باِلغُ اَمِرِه قَد جعلَ اُهللا ِلكُلِّ شىٍء قَدرا 
ن ِنسآِئكُم ِاِن ارتبتم فَِعدتهن  والَِّئ يِئسن ِمن الْمِحيِض ِم(3)

ثَالَثَةُ اَشهٍر والَِّئ لَم يِحضن واُوالَت اْالَحماِل اَجلُهن اَنْ 
 ذَِلك (4)يضعن حملَهن ومن يتِق اَهللا يجعلْ لَه ِمن اَمِرِه يسرا 

و كُمِالَي لَهزاِهللا اَن راَم لَه ِظمعيئَاِتِه ويس هنع كَفِّرِق اَهللا يتي نم
  (5)اَجرا 

3) Ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim 
Allah’a tevekkül ederse O, kendisine yeter. Şüphesiz ki 
Allah emrini yerine getirendir. Kuşkusuz Allah her şey için 
bir kader kılmıştır. 

 kesilmiş  يِئسنasla hayız olmayanların hakkında واللَّاِئي
olanlarlaِحيِضالْم ِمن  hayızdanاِئكُمِنس ِمن  Kadınlarınızdan ِإن 

تُمتَبار şüphe edersenizنتُهفَِعد  onların iddetiُثَلَاثَة  üçٍرَأشْه  
aydırاللَّاِئيو  böyledirنِحضي لَم  Henüz adet görmeyenler de 

  َأن يضعنiddetleri ise  َأجلُهنHamile olanların وُأولَاتُ الَْأحماِل
bırakmalarıdırنلَهمح  yükleriniنمو  Kimتَِّقي  sakınırsaاللَّه  

Allah’tanْلعجي  verirلَه  Oِرِهَأم ِمن  işindeسا ير kolaylık 
4) Kadınlarınızdan artık hayızdan kesilmiş olanlarla asla 
hayız olmayanların hakkında şüphe ederseniz, onların 
iddeti üç aydır. Henüz adet görmeyenler de böyledir. 
Hamile olanların iddetleri ise, yüklerini bırakmalarıdır. Kim 
Allah’tan sakınırsa O, işinde kolaylık verir. 
Bu ayet nazil olduğunda Hallad b. Numan: "Ya Rasulallah, henüz hayız 
görmeyen, hayızdan kesilen, hamile olan kadınların iddeti nedir?" deyince 
bu ayet nazil oldu.474  

ذَِلك İşte buرَأم  emirdirاللَِّه  Allah’ınلَهَأنز  indirdiğiكُمِإلَي  size 
نمو Kimتَِّقي  sakınırsaاللَّه  Allah’tanكَفِّري  örterَئاِتِهيس نْهع  

günahlarınıو  ve ِظمعي büyütürلَه  onunارَأج  mükafatını 
5) İşte bu, Allah’ın size indirdiği emirdir. Kim Allah’tan 
sakınırsa, onun günahlarını örter ve mükafatını büyütür. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

65 TALAK SURESİ  
Kur'an-ı Kerim'in 65. sûresi. 12 ayet, 147 kelime, 1070 harften 
ibarettir. Medenî sûrelerden olup, İnsan sûresinden sonra nâzil 
olmuştur. Sûre, Talâk (Boşanma)'dan bahsettiği için bu adı 
almıştır. Buharî'nin İbn Mes'ud'dan rivâyet ettiği bir hadis-i şerife 
göre diğer bir adı da "en-Nisau'l-Kusrâ" (Kısa Nisa sûresi)dir. 552 

 Rahim  الرِحيمRahman الرحمِن Allah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

 النِّساءboşadığınız   طَلَّقْتُمzaman  ِإذَاNebi  النَِّبيEy ياَأيها
Kadınlarıنفَطَلِّقُوه  boşayınِتِهنِلِعد  iddetleri süresindeواصَأحو  
ve sayınَةالِْعد  o iddetiاتَّقُوا و sakınınاللَّه  Allah’tanكُمبر  
Rabbinizنوهلَا تُخِْرج  çıkarmayınوِتِهنيب ِمن  onları evlerinden
نجخْرلَا يو onlar da çıkmasınlarِإلَّا  hali dışındaْأِتيني َأن  
bulunmaِبفَاِحشٍَة  bir hayasızlıktaنٍَةيبم  Apaçıkِتلْكو  İşte 

bunlarوددح  sınırlarıdırاللَِّه  Allah’ınنمو  Kimدتَعي  aşarsa
وددح sınırlarınıاللَِّه  Allah’ınفَقَد  şüphe yok kiظَلَم  zulmetmiş 
olurهنَفْس  kendi nefsineِريلَا تَد  Sen bilmezsinَّللَع  olabilir ki
اللَّه Allahُِدثحي  oluştururدعب  arkasındanذَِلك  bununارَأم  bir 
iş 

1) Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman iddetleri 
süresinde boşayın ve o iddeti sayın. Rabbiniz Allah’tan 
sakının. –Apaçık bir hayasızlıkta bulunma hali dışında- 
evlerinden onları çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar. İşte 
bunlar, Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, 
şüphe yok ki kendi nefsine zulmetmiş olur. Sen bilmezsin; 
olabilir ki Allah, bunun arkasından bir iş oluşturur. 
Bu âyet-i kerimenin Abdullah ibn Ömer hakkında nazil olduğu 
görüşündedir. O, karısını o hayızlı iken boşamış, bu âyet-i kerimenin 
nüzulü üzerine Hz. Peygamber (a.s), "karısını geri almasını, hayızdan 
temizleninceye kadar nikâhı altında tutmasını, sonra da onunla cinsel 
temasta bulunmaksızın hayızsız haldeyken boşamasını emretmişti.553 

لَغْنفَِإذَا ب geldiklerindeنلَهَأج  İddetlerinin sonunaنِسكُوهفََأم  ya 
onları tutunوٍفرعِبم  güzellikleَأو  ya daنفَاِرقُوه  onlardan 

ayrılınوٍفرعِبم  güzellikleواَأشِْهدو  şahid tutunٍلدى عذَو  adalet 
sahibiِمنْكُم  İçinizdenواَأِقيمو  yerine getirinَةادالشَّه  Şahidliğiِللَِّه  

Allah içinذَِلكُم  İşte bununlaظُ ِبِهوعي  öğüt verilirنم  
kimselere  ْؤِمني كَان iman edenlereِباللَِّه  Allah’aِموالْيو  gününe

  يجعْلAllah’tan  اللَّهsakınırsa  يتَِّقKim  ومنve ahiret الْآِخِر
gösterirلَه  onaاجخْرم  çıkış yolu 

2) İddetlerinin sonuna geldiklerinde ya onları güzellikle 
tutun ya da güzellikle onlardan ayrılın. İçinizden adalet 
sahibi şahid tutun. Şahidliği Allah için dosdoğru yerine 
getirin. İşte bununla, Allah’a ve ahiret gününe iman eden 
kimselere öğüt verilir. Kim Allah’tan sakınırsa ona bir çıkış 
yolu gösterir. 

قْهزريو Ve onu rızıklandırırُثيح ِمن  bir yöndenتَِسبحلَا ي  
hesaba katmadığıنمو  Kimكَّْلتَوي  tevekkül ederseلَى اللَِّه ع 

Allah’aوفَه  Oهبسح  kendisine yeterاللَّه ِإن  Şüphesiz ki Allah
kılmıştır  جعَلKuşkusuz  قَدemrini  َأمِرِهyerine getirendir باِلغُ
اللَّه Allahٍءِلكُلِّ شَي  her şey içinارقَد  bir kader 
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نكََأيو vardır kiٍةيقَر ِمن  nice ülkeْتَتع  başkaldıran  ِـرَأم ـنع  
emrineاهبر  Rabbininِلِهسرو  ve Resullerinin انَاهـباسفَح  biz, 

onları hesaba çekmiş اا شَـِديدابِحس  en şiddetliو  ve نَاهـذَّبا ع 
onları azablandırmışızdırاذَابع  bir azablaانُكْر  görülmemiş 

8) Rabbinin ve Resullerinin emrine başkaldıran nice ülke 
vardır ki biz, onları en şiddetli bir hesaba çekmiş ve onları 
görülmemiş bir azabla azablandırmışızdır. 

 oldu  وكَـانArtık o, yaptığı   َأمِرهـا kötülüğü  وباَلtaddı فَذَاقَتْ
 hüsran  خُسراişinin  َأمِرهاsonucu عاِقبةُ

9) Artık o, yaptığı kötülüğü taddı ve işinin sonucu bir 
hüsran oldu. 

دَأع hazırlamıştır اللَّـه  Allah ـملَه  onlar için اـذَابع  bir azab 
hazırlamıştırا شَِديد çok şiddetliفَاتَّقُوا  sakının! اللَّـه  Allah’tan 
 Gerçek  قَدiman eden  الَِّذين آمنُواey akıl sahipleri ياُأوِلي الَْألْباِب

şu kiَلَأنز  indirmiştirاللَّه  Allahكُمِإلَي  sizeاِذكْر  bir zikir 
10) Allah onlar için çok şiddetli bir azab hazırlamıştır. 
Öyleyse ey iman eden akıl sahipleri Allah’tan sakının! 
Gerçek şu ki Allah size bir zikir indirmiştir. 

 Allah’ın  اللَّـهِ ayetlerini  علَيكُم آياِتokuyan  يتْلُوResul de رسولًا
  وعِملُـوا İman edip  الَِّذين آمنُواçıkarmak  ِليخِْرجapaçık مبينَاٍت

amel işleyenleriاِتاِلحالص  salihاِتالظُّلُم ِمن  karanlıklardan ِإلَى 
  ويعمـلْ Allah’a  ِباللَِّهiman edip  يْؤِمنKim  ومنaydınlığa النُّوِر

amel işlerseااِلحص  salihِخلْهدي  sokarنَّاٍتج  cennetlere ـِريتَج  
akanتَح ا ِمنِته altındanارالَْأنْه  nehirler خَاِلـِدين  daimi olmak 

üzereاِفيه  onu içindeادَأب  ebediقَد  gerçekten ـنسَأح  ne güzel 
اللَّه Allahلَه  onaقًاِرز  bir rızık vermiştir 

11) İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan 
aydınlığa çıkarmak için Allah’ın apaçık ayetlerini okuyan 
bir Resul de. Kim Allah’a iman edip salih amel işlerse onu 
içinde ebedi ve daimi olmak üzere kalacakları altından 
nehirler akan cennetlere sokar. Allah gerçekten ona ne 
güzel bir rızık vermiştir. 

اللَّه Allahَلَقَ الَِّذي خ yaratandırعبس  yedi ٍاتاوـمس  gökleriو  ve 
 Buyruğu  الْـَأمرiner   يتَنَزُلgibisini  ِمثْلَهنyerden de ِمن الَْأرِض

ننَهيب Buyruğuاللَّه وا َأنلَمِلتَع  Allah’ın gerçektenٍءلَى كُلِّ شَيع  
her şeyeقَِدير  kadir olduğunuَأنو اللَّه  ve muhakkak Allah’ın 

قَد kesinlikleَاطَأح  kuşatmış olduğunuٍءِبكُلِّ شَي  herşeyi ـاِعلْم  
bilesiniz diye  

12) Allah yedi gökleri ve yerden de onlar gibisini yaratandır. 
Buyruğu bunlar arasında iner, durur. Allah’ın gerçekten her 
şeye kadir olduğunu ve muhakkak Allah’ın, herşeyi 
kuşatmış olduğunu kesinlikle bilesiniz diye. 
(*)İnsan varlığının devamını sağlayan evlilik kurumunun sağlıklı işlemesi 
imkânsız ve evlilik akdine son verilmesi zaruri hale geldiğinde keyfî ve 
hissî hareketlerin önüne geçilebilmesi için uyulması gereken bazı ilke ve 
hükümlere yer verilip Allah'ın buyruklarına karşı taşkınlık eden 
toplumların başına gelenlere değinildikten ve vahyin gösterdiği aydınlık 
yola çağrı yapıldıktan sonra sûre, yeriyle göğüyle Allah'ın İrade ve 
buyruklarına boyun eğen, yüklediği işlevleri en küçük bir sapma ve 
aksamaya meydan vermeden yerine getiren varlıklar âlemine, buradaki 
muhteşem düzene ve ince hesaplara dikkat çekilerek; bütün bunların, 
insan Allah Teâlâ'nın her şeye kadir olduğunu ve hiçbir şeyin O'nun 
bilgisi dışında kalamayacağını bilsin diye böyle olduğu hatırlatılarak sona 
ermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نتم ِمن وجِدكُم والَ تضاروهن اَسِكنوهن ِمن حيثُ سكَ
ِلتضيقُوا علَيِهن وِانْ كُن اُوالَِت حمٍل فَاَنِفقُوا علَيِهن حتى 
يضعن حملَهن فَِانْ اَرضعن لَكُم فَاَتوهن اُجورهن وأْتِمروا 

تراسعِانْ توٍف ورعِبم كُمنيى براُخ لَه ِضعرتفَس (6)م ِفقنِلي 
ذُو سعٍة ِمن سعِتِه ومن قُِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِفق ِممآ اَتيه اُهللا الَ 

 (7)يكَلِّف اُهللا نفْسا ِاالَّ مآ اَتيها سيجعلُ اُهللا بعد عسٍر يسرا 
تٍة عيقَر ِمن نكَاَيا وابا ِحساهنباسِلِه فَحسرا وهبِر راَم نع ت

 فَذَاقَت وبالَ اَمِرها وكَانَ (8)شِديدا وعذَّبناها عذَابا نكْرا 
 اَعد اُهللا لَهم عذَابا شِديدا فَاتقُوا اَهللا (9)عاِقبةُ اَمِرها خسرا 
 (10)ِذين اَمنوا قَد اَنزلَ اُهللا ِالَيكُم ِذكْرا يآاُوِلى اْالَلْباِب الَّ

رسوالً يتلُو علَيكُم اَياِت اِهللا مبيناٍت ِليخِرج الَِّذين اَمنوا 
وعِملُوا الصاِلحاِت ِمن الظُّلُماِت ِالَى النوِر ومن يؤِمن ِباِهللا 

ه جناٍت تجِرى ِمن تحِتها اْالَنهار خاِلِدين ويعملْ صاِلحا يدِخلْ
 اَُهللا الَِّذى خلَق سبع (11)ِفيها اَبدا قَد اَحسن اُهللا لَه ِرزقًا 

سماواٍت وِمن اْالَرِض ِمثْلَهن يتنزلُ اْالَمر بينهن ِلتعلَموآ اَنَّ 
ىلَى كُلِّ شا اَهللا عٍء ِعلْمىاطَ ِبكُلِّ شاَح اَنَّ اَهللا قَدو ٍء قَِدير

(12) 
  سـكَنتُمyanında   ِمـن حيـثُ  O kadınları  هـنoturtun  َأسـِكنُو 

oturmakta olduğunuz yerinِدكُمجو ِمن  gücünüz oranındaلَاو 
 نوهـارتُض onlara zarar vermeyin قُواـيِلتُض  sıkıntıya sokmak

ِهنلَيع amacıylaِإنو  Eğerكُن  onlar iselerٍل  ُأولَاِتمح yüklerini
bırakıncaya  يضعنkadar  حتَّىonlara  علَيِهنnafaka verin فََأنِْفقُوا
نلَهمح yükleriniفَِإن  Şayetنعضَأر  emzirirlerse لَكُـم  sizler için
نفَآتُوه onlara verin نهـورُأج  ücretlerini واْأتَِمـرو  müşavere 
yapınنَكُميب  Aranızda ٍوفـرعِبم  güzellikleِإنو  Eğer تُمـراستَع  

güçlükle karşılaşırsanızِضعتُرفَس  emzirebilirلَه  bu durumda 
onun içinىُأخْر  bir başkası 

6) O kadınları, gücünüz oranında oturmakta olduğunuz 
yerin bir yanında oturtun, onlara sıkıntıya sokmak amacıyla 
zarar vermeyin. Eğer onlar hamile iseler yüklerini 
bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Şayet sizler için 
emzirirlerse, onlara ücretlerini verin. Aranızda güzellikle 
müşavere yapın. Eğer güçlükle karşılaşırsanız, bu durumda 
onun için bir başkası emzirebilir.  

  ِمـن سـعِتهِ  Bolluk içinde olan  ذُو سـعةٍ nafaka versin ِلينِفقْ
bolluğuna uygunنمو  kimse deقُِدر  daraltılanِهلَيع  kendisine

قُهِرز Rızkı kendisine ْنِفـقفَلْي  infak etsin ـاِمم  kadarıyla آتَـاه  
kendisine verdiğiاللَّه  Allah’ın ُكَلِّـفلَا ي  yüklemez اللَّـه  Allah

ona verdiğinden  مـا آتَاهـا  başkasını  ِإلَّاhiçbir kimseye نَفْسا
 سـرا  يgüçlüğün  عسٍرarakasından  بعدAllah  اللَّهkılar سيجعُل

kolaylık 
7) Bolluk içinde olan bolluğuna uygun nafaka versin. Rızkı 
kendisine daraltılan kimse de Allah’ın kendisine verdiği 
kadarıyla infak etsin. Allah hiçbir kimseye ona verdiğinden 
başkasını yüklemez. Allah güçlüğün arakasından kolaylık 
kılar.  
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 )66(سورة التحرمي 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

ِجك يآاَيها النِبى ِلم تحرم مآ اَحلَّ اُهللا لَك تبتِغى مرضاةَ اَزوا
 ِحيمر اُهللا غَفُوراُهللا (1)وو اِنكُممِحلَّةَ اَيت اُهللا لَكُم ضفَر قَد 

 ِكيمالْح ِليمالْع وهو لَيكُموِض (2)معِالَى ب ِبىالن رِاذْ اَسو 
ب فرِه علَياُهللا ع هراَظْهِبِه و اَتبا نِديثًا فَلَماِجِه حواَز هضع

واَعرض عن بعٍض فَلَما نباَها ِبِه قَالَت من اَنباَك هذَا قَالَ نباَِنى 
 ِبريالْخ ِليمِانْ (3)الْعا وكُمقُلُوب تغص آ ِالَى اِهللا فَقَدوبتِانْ ت 

ح الْمؤِمِنني تظَاهرا علَيِه فَِانَّ اَهللا هو مولَيه وِجبِريلُ وصاِل
 ظَِهري ذَِلك دعلَِئكَةُ بالْم(4)و ِدلَهباَنْ ي ِانْ طَلَّقَكُن هبى رسع 

اَزواجا خيرا ِمنكُن مسِلماٍت مؤِمناٍت قَاِنتاٍت تآِئباٍت عاِبداٍت 
اَمنوا قُوآ اَنفُسكُم  يآاَيها الَِّذين (5)سآِئحاٍت ثَيباٍت واَبكَارا 

واَهِليكُم نارا وقُودها الناس والِْحجارةُ علَيها ملَِئكَةٌ ِغالَظٌ 
 (6)ِشداد الَ يعصونَ اَهللا مآ اَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 

تجزونَ ما كُنتم يآاَيها الَِّذين كَفَروا الَ تعتِذروا الْيوم ِانما 
  (7)تعملُونَ 

 Eğer o sizi boşarsa  ِإن طَلَّقَكُنRabbinin ona  ربهumulur عسى
ِدلَهبي َأن ona yerinizeااجوَأز  eşler vermesiارخَي  daha hayırlı 
ِمنْكُن sizdenاٍتِلمسم  teslim olanْؤِمنَاٍتم  iman eden kadınlar 
 ibadet  عاِبداٍتtevbe eden  تَاِئباٍتgönülden itaat eden قَاِنتَاٍت
edenاٍتاِئحس  seyahat edenاٍتبثَي  dullarاكَارَأبو  ve bakireler 

5) Eğer o sizi boşarsa, Rabbinin ona yerinize Allah’a teslim 
olan, iman eden kadınlar, gönülden itaat eden, tevbe eden, 
ibadet eden, seyahat eden dullar ve bakireler olmak üzere 
sizden daha hayırlı eşler vermesi umulur. 

  َأنفُسكُمkoruyun ki  قُوا!iman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها
Kendiniziِليكُمَأهو  ve aileleriniziانَار  o ateştenاهقُودو  yakıtı 

النَّاس insanlarُةارالِْحجو  taşlar olanاهلَيع  onun üzerindeٌلَاِئكَةم  
melekler vardırٌِغلَاظ güçlü ادِشدsertونصعلَا ي asla isyan 

etmezlerاللَّه Allah’aمهرا َأمم  Kendilerine verdiği emirlerde 
لُونفْعيو yerine getirirlerام ونرْؤمي  Emredildiklerini 

6) Ey iman edenler! Kendinizi ve ailelerinizi yakıtı insanlar 
ve taşlar olan o ateşten koruyun ki, onun üzerinde güçlü, 
sert, melekler vardır. Kendilerine verdiği emirlerde Allah’a 
asla isyan etmezler. Emredildiklerini yerine getirirler.  

 özür beyan etmeyin  لَا تَعتَِذروا!inkarcılar  الَِّذين كَفَرواEy ياَأيها
موالْي Bugünاِإنَّم  Size ancakنوزتُج  karşılığı verilecektir ا كُنتُمم 

لُونمتَع yaptıklarınızın 
7) Ey inkarcılar! Bugün özür beyan etmeyin. Size ancak 
yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Allah'ın helâl kıldığı şeyi kişinin kendine haram 
kılmasının doğru olmayacağı konu edildi ve Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in 
ailesi içinde meydana gelen nahoş bir ortam üzerinde durularak 
yönlendirici bilgi verildi. Sonra da eş seçilecek kadınlarda aranılan 
birtakım özelliklere değinilerek mü'minlerin dikkati çekildi. Aile çatısı 
altında bulunan fertleri din ve ahlâk düzeyinde eğitip yetiştirmek suretiyle 
onları Cehennem ateşinden korumamız emrediliyor. Dünya'da kulluk 
görevini yerine getirmeyen inkarcı azgınların, sapık müşriklerin, suçlu 
günahkârların âhirette özür beyân etmelerinin hiçbir yararı olmayacağı 
haber veriliyor. 
 

66 TAHRİM SURESİ  
Kur'an-ı Kerim'in 66. sûresi. 12 ayet, 249 kelime ve 1060 harften 
ibarettir. Hucurât sûresinden sonra nâzil olmuştur. Adını birinci 
ayetten almıştır. Fakat bu ismin surenin muhtevası ile doğrudan 
bir alakası yoktur. Muteharrim adıyla da anılmaktadır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

 ما?niçin haram kılıyorsun  ِلم تُحرمNebi!  النَِّبيEy ياَأيها
isteyerek  تَبتَِغيsana  لَكAllah’ın  اللَّهhelal kıldıklarınıَأحلَّ

Şüphesiz Allah  واللَّهEşlerinin  َأزواِجكhoşnutluğunu مرضاةَ
غَفُور Ğafûr’durِحيمر  Rahîm’dir 

1) Ey Nebi! Eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek, Allah’ın sana 
helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Şüphesiz Allah 
Ğafûr’dur, Rahîm’dir. 
İbn Abbâs şöyle anlatıyor: Ben, Hz. Ömer'e: "Allah Tealâ'nın haklarında 
"Eğer her ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz gerçekten kaymış olan 
kalbleriniz düzelmiş olur..." buyurduğu iki kadın kimdir?" diye sordum. 
"Onlar Aişe ve Hafsa'dır." deyip şöyle devam etti: "Sözün başlangıcı 
İbrahim'in kıbti olan annesi hakkındaydı. Hz. Peygamber (a.s), Hafsa'nın 
sırası olduğu günde ve onun odasında İbrahim'in annesiyle temasta 
bulunmuştu. Hafsa onları kendi odasında o şekilde bulunca: "Ey Allah'ın 
elçisi, benim günümde, benim nöbetimde ve benim yatağımda ha? 
Eşlerinden hiçbirine yapmadığın bir şeyi (bir kötülüğü) bana yaptın." 
dedi. Rasûlullah (a.s): "İstemez misin ki ben onu kendime haram kılayım 
da bir daha ona hiç yaklaşmıyayım." buyurdu. Hafsa'nın evet isterim." 
demesiyle de Hz. Peygamber onu (cariyesini) kendine haram kıldı ve 
"Bunu başka birisine sakın söyleme." buyurdu. Ancak Hafsa bu sırrı 
saklıyamayıp Hz. Aişe'ye söyledi de Allah Tealâ onun, bu sırrı açığa 
vurduğunu bildirdi ve "Ey Peygamber, eşlerinin hoşnutluğunu gözeterek 
Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi neden kendine haram ediyorsun?" âyet-i 
kerimesini indirdi.554  

قَد Kuşkusuzضفَر  yolunu göstermiştirاللَّه  Allahلَكُم  size
 sizin  مولَاكُمAllah  واللَّهyeminlerinizi  َأيماِنكُمçözme تَِحلَّةَ

mevlanızdırوهو  Muhakkak ki Oِليمالْع  Alîm’dirِكيمالْح  
Hakîm’dir 

2) Kuşkusuz Allah size yeminlerinizi çözme yolunu 
göstermiştir. Allah sizin mevlanızdır. Muhakkak ki O, 
Alîm’dir, Hakîm’dir. 

 زواِجِه َأarkasından  ِإلَى بعِضNebi  النَِّبيgizli َأسرHani وِإذْ
eşlerindenِديثًاح  bir söz söylemişti deافَلَم  derkenَأتْ ِبِهنَب  eşi 

bunu haber veripهرَأظْهو  bunu ona açıklayıncaاللَّه  Allah da
  وَأعرضbir kısmını  بعضهbildirmiş  عرفo daَ علَيِه

vazgeçmiştiٍضعب نع  bir kısmından daا ِبِهَأها نَبفَلَم  O, bunu 
eşine haber verinceْقَالَت  dediَأكَأنْب نم  sana kim haber verdi?

  الْخَِبيرAlîm  الْعِليمO bana haber verdi  نَبَأِنيdedi  قَاَلBunu هذَا
Habir olan 

3) Hani Nebi eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti 
de derken eşi bunu haber verip Allah da bunu ona 
açıklayınca o da o sözün bir kısmını bildirmiş, bir 
kısmından da vazgeçmişti. O, bunu eşine haber verince: 
“Bunu sana kim haber verdi?” dedi. O: “Alîm, Habir olan 
bana haber verdi.” dedi.   

ِإن Eğerُا تَتوب ikiniz de tevbe edersenizِإلَى اللَِّه  Allah’aفَقَد  
çünküْغَتص  eğrilik gösterdiاكُمقُلُوب  kalplerinizِإنو  Yok eğer
 ona  علَيِهbirbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız تَظَاهرا
karşıاللَّه فَِإن  muhakkak ki Allahوه  Oلَاهوم  onun 

yardımcısıdır ِريُلِجبو Cibrilاِلحصو  ve salihْؤِمِنينالْم  
mü’minler deُلَاِئكَةالْمو  melekler deدعب  başkaذَِلك  Bunların

ظَِهير arkasından 
4) Eğer ikiniz de Allah’a tevbe ederseniz; çünkü kalpleriniz 
eğrilik gösterdi. Yok eğer ona karşı birbirinize destekçi 
olmaya kalkışırsanız, muhakkak ki Allah O, onun 
mevlasıdır. Cibril ve salih mü’minler de. Bunlardan başka 
arkasından melekler de onun yardımcısıdır. 
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برض durumunuاللَّه  Allahثَلًام  misal olarak gösterdi ِِللَّـذ  ين
 karısı  وِامرَأةNuh’unَ  نُوٍحkarısının  ِامرَأةinkar edenlereَ كَفَروا
  عبـدينِ altında idiler  تَحتBunların ikisi deَ  كَانَتَاLut’un لُوٍط

kullarımızdan اِدنَـاِعب ِمن  iki kulun ِنيـاِلحص  salih ـامفَخَانَتَاه  
Ancak onlara ihanet ettilerاغِْنيي فَلَم  yarar sağlamadılarامنْهع  

Bundan dolayıاللَِّه ِمن  Allah’tanًئاشَي  gelen hiç bir şeyleِقيَلو  
İkisine de denilecekخُلَااد  girenlerleالنَّار  Ateşe ـعم  beraber 

اِخِلينالد siz de girin! 
10) Allah inkar edenlere Nuh’un karısı475 ile Lut’un 
karısı476nın durumunu misal olarak gösterdi. Bunların ikisi 
de kullarımızdan iki salih kulun (nikahı) altında idiler.  
Ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı, kendilerine 
Allah’tan gelen hiç bir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de: 
“Ateşe girenlerle beraber siz de girin” denilecek.  

برضو durumunuاللَّه  Allahثَلًام  misal verdiنُواآم ِللَِّذين  iman 
edenlere de ََأةرِام karısının نوعِفر Firavun’un ِْإذْ قَالَـت  Hani 

demişti kiبر  Rabbimِن ِلياب  banaكِعنْد  kendi katındaتًـا  بي 
bir ev yapنَِّةِفي الْج  cennetteِنينَجو  beni kurtar  نـوعِفر ِمـن  

Firavun’danِلِهمعو  yaptıklarındanو  ve ِنينَج beni kurtar  ِمـن 
 o zalimler  الظَّاِلِمينtopluluğundan da الْقَوِم

11) Allah iman edenlere de Firavun’un karısının durumunu 
misal verdi. Hani demişti ki: “Rabbim bana kendi katında, 
cennette bir ev yap; Firavun’dan ve yaptıklarından beni 
kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar.”   

و Ve ميرم Meryem’i deَنَتاب  kızıانرِعم  İmran ْـنَتصالَِّتي َأح  
sapasağlam koruyanاهجفَر  namusunuفَنَفَخْنَا  üfledikِفيِه  Biz 

ona  وِحنَـار ِمـن  ruhumuzdan ْقَتـدصو  tasdik etti ِـاتِبكَِلم  
kelimeleriniــاهبر  Rabbininكُتُِبــِهو  kitaplarınıْكَانَــتو  O 

olanlardandıالْقَاِنِتين ِمن  gönülden bağlı 
12) Ve namusunu sapasağlam koruyan İmran kızı Meryem’i 
de. Biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin 
kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O, gönülden bağlı 
olanlardandı. 
10-11-12. ayette açıkça ifade edildiği üzere Hz. Nuh'un karısıyla Hz. 
Lût'un karısı eşlerine hıyanet ettiklerinden, peygamber olmalarına rağmen 
kocaları onlar için ebedi azaba karşı bir koruma sağlayamayacaklardır. Bu 
İki kadın ve yaptıkları hakkında Kur'an'da fazla bilgi bulunmamaktadır. 
Tefsirlerdeki bilgilerin Özeti şudur: Nuh'un karısı onunla alay eden 
inkarcılar gibi davranıp kocasına deli diyor, onu hafife alıyor ve öğrendiği 
vahiy haberlerini müşriklere sızdırıyordu. Lût'un karısı da eve gizli gelen 
misafirleri ve kocasından duyduğu bilgileri inkarcı toplumuna haber 
veriyordu.  
Buna karşılık Firavun gibi inkarcılıkta direnen ve zulmüyle şöhret yapmış 
bir kimsenin hanımı, her şeye rağmen imanını koruyabilmiş, dünya imanı 
uğruna Firavun'un kötülüklerine ortak olmaya rıza göstermemiş, hep 
ebedî mutluluğun özlemi içinde yaşamıştır. Hadislerde ve tefsir 
kitaplarında bu hanımın ismi Âsiye olarak geçer. Yine imrân kızı Meryem 
kendisini Allah'a kulluk etmeye öylesine vermiş, iffetini öylesine 
korumuştu ki Yüce Allah onu babasız dünyaya getirmeyi murad ettiği Hz. 
îsâ'ya anne yaptı; o izahı yapılamayacak bu durumdan ötürü çevresinden 
gördüğü ağır hakaret ve baskılar karşısında inancından ve iffetine olan 
güveninden hiçbir şey kaybetmedi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م اَنْ يآاَيها الَِّذين اَمنوا توبوآ ِالَى اِهللا توبةً نصوحا عسى ربكُ
يكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ويدِخلَكُم جناٍت تجِرى ِمن تحِتها 
اْالَنهار يوم الَ يخِزى اُهللا النِبى والَِّذين اَمنوا معه نورهم يسعى 

نورنا واغِْفر لَنا بين اَيِديِهم وِباَيماِنِهم يقُولُونَ ربنآ اَتِمم لَنا 
 ٍء قَِديرىلَى كُلِّ شع ك(8)ِان اِهِد الْكُفَّارج ِبىا النهآاَيي 

 ِصريالْم ِبئْسو منهج ميهأْومو ِهملَياغْلُظْ عو اِفِقنينالْم(9)و 
مراَت لُوٍط كَانتا ضرب اُهللا مثَالً ِللَِّذين كَفَروا ِامراَت نوٍح وِا

تحت عبديِن ِمن ِعباِدنا صاِلحيِن فَخانتاهما فَلَم يغِنيا عنهما 
 اِخِلنيالد عم ارالَ النخِقيلَ ادئًا وياِهللا ش اُهللا (10)ِمن برضو 

ت رب ابِن ِلى ِعندك مثَالً ِللَِّذين اَمنوا ِامراَت ِفرعونَ ِاذْ قَالَ
بيتا ِفى الْجنِة ونجِنى ِمن ِفرعونَ وعمِلِه ونجِنى ِمن الْقَوِم 

 ا (11)الظَّاِلِمنيهجفَر تنصانَ الَِّتى اَحرِعم تناب ميرمو 
هباِت رِبكَِلم قَتدصا ووِحنر ا ِفيِه ِمننفَخفَن تكَانِبِه وكُتا و

 الْقَاِنِتني (12)ِمن 
  ِإلَـى اللَّـهِ  tevbe edin  تُوبوا!iman edenler  الَِّذين آمنُواEy ياَأيها

Allah’aًةبتَو  tevbe ileاوحنَص  samimi birىسع  Olabilir kiكُمبر  
Rabbinizكَفِّري َأن  örterَئاِتكُميس نْكُمع  kötülüklerinizi ِخلَكُمـديو  
sizi sokarنَّاٍتج  cennetlere ـِريتَج  akan  ـاِتهتَح ِمـن  altından

ارالَْأنْه nehirlerلَا موي  O günخِْزيي  mahcup etmeyecek اللَّـه  
Allahالنَِّبي  Resulü نُـواآم الَِّذينو  iman edenleri ـهعم  onunla 

birlikteنُو مهر Nurlarıىعسي  parıldar  نـيب   ـِديِهمَأي önlerinde
اِنِهممِبَأيو ve sağ yanlarındaقُولُوني  Derler kiنَابر  Rabbimizَأتِْمم 

  ِإنَّـكbizi bağışla   واغِْفر لَنَاnurumuzu  نُورنَاbize tamamla لَنَا
Şüphesiz senٍءلَى كُلِّ شَيع  her şeyeقَِدير  kadirsin 

8) Ey iman edenler! Allah’a, samimi bir tevbe ile tevbe edin. 
Olabilir ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter, sizi altından 
nehirler akan cennetlere sokar. O gün Allah; Resulü ve 
onunla birlikte iman edenleri mahcup etmeyecek.  Nurları, 
önlerinde ve sağ yanlarında parıldar. Derler ki: “Rabbimiz 
bize nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz sen her 
şeye Kadir’sin.” 
(*)"Nasûh" kelimesi, "hâlis, katışıksız" mânası taşıdığı gibi "düzeltici, 
onarıcı" anlamına da gelir; nush kelimesi de bu mânalarla bağlantılı olarak 
"öğüt vermek, nasihat etmek" demektir. Âyetteki ifade, tövbenin tam 
manasıyla pişman olma ve bir daha pişman olduğu o işe dönmeme azmini 
içermesi gerektiğini göstermektedir. 

 ve  والْمنَاِفِقينKafirlerle  الْكُفَّارcihad et  جاِهدNebi!  النَِّبيEy ياَأيها
münafıklarlaْاغْلُظو  sert davran ِهملَـيع  onlara karşı ماهـْأومو  

Onların varacakları yerنَّمهج   cehennemdirِبْئسو  O, ne kötü
ِصيرالْم bir dönüş yeridir! 

9) Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara 
karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir.  O, 
ne kötü bir dönüş yeridir. 
(*)Allah'ın dini hususunda işi sıkı tutmak ile ilgili olarak yüce Allah 
kâfirlere karşı kılıçla, güzel öğütlerle ve yüce Allah'ın dinine davet 
etmekle; münafıklara karşı ise sertlikle, delili ortaya koymakla, onlara 
ahiretteki hallerini öğretmekle, kıyamet gününde mü'minlerle birlikte, 
aydınlığında sırat'ı geçecekleri nurlarının bulunmayacağını belirtmek 
suretiyle cihad et. 
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 )67(سورة امللك 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
ىلَى كُلِّ شع وهو لْكِدِه الْمالَِّذى ِبي كاربت اَلَِّذى (1)ٍء قَِدير 

 ِزيزالْع وهالً ومع نساَح كُماَي كُملُوبوةَ ِلييالْحو توالْم لَقخ
 فُورلِْق (2)الْغى ِفى خرا تاقًا ماٍت ِطبومس عبس لَقاَلَِّذى خ 

 ثُم (3)طُوٍر الرحمِن ِمن تفَاوٍت فَارِجِع الْبصر هلْ ترى ِمن فُ
 ِسريح وهاِسئًا وخ رصالْب كِالَي قَِلبنِن ييتكَر رصِجِع الْبار

 ولَقَد زينا السمآَء الدنيا ِبمصاِبيح وجعلْناها رجوما (4)
فَروا  وِللَِّذين كَ(5)ِللشياَِطِني واَعتدنا لَهم عذَاب السِعِري 

 ِصريالْم ِبئْسو منهج ذَابع ِهمبوا (6)ِبرِمعا سِاذَآ اُلْقُوا ِفيه 
 فُورت ِهىِهيقًا وا ش(7)لَه آ اُلِْقىِظ كُلَّميالْغ ِمن زيمت كَادت 

 ِذيرن أِْتكُمي آ اَلَمهتنزخ ماَلَهس جا فَولَ(8)ِفيهقَالُوا ب  ى قَد
متٍء ِانْ اَنىش لَ اُهللا ِمنزا نا مقُلْنا ونفَكَذَّب ِذيرا نآَء نِاالَّ ِفى  ج 

 وقَالُوا لَو كُنا نسمع اَو نعِقلُ ما كُنا ِفى (9)ضالٍَل كَِبٍري 
ِب  فَاعترفُوا ِبذَنِبِهم فَسحقًا الَصحا(10)اَصحاِب السِعِري 

 ِانَّ الَِّذين يخشونَ ربهم ِبالْغيِب لَهم مغِفرةٌ واَجر (11)السِعِري 
 (12)كَِبري 

تَكَاد neredeyseزيتَم  çatlayacak olurِمن denِظالْغَي Öfkeاكُلَّم  
herbirُألِْقي  atıldığında,اِفيه  Orayaجفَو  grupمَألَهس  onlara 
sorarانَتُهخَز  bekçileriْأِتكُمي َألَم  Size gelmedi mi?نَِذير  bir 

uyarıcı 
8) Öfkeden neredeyse çatlayacak olur. Oraya herbir grup 
atıldığında, bekçileri onlara: “Size bir uyarıcı gelmedi mi?” 
diye sorar. 

 bir  نَِذيرbize geldi  جاءنَاgerçekten  قَدEvet بلَىDediler ki قَالُوا
uyarıcıنَافَكَذَّب  Fakat biz yalanladıkو  veقُلْنَا dedikَلا نَزم  

indirmemiştir.اللَّه Allahٍءشَي ِمن  hiçbir şeyَأنْتُم ِإن  siz sadece 
 büyük bir  كَِبيٍرsapıklık  ضلَاٍل.içindesiniz  ِفيBaşka değil ِإلَّا

9) Dediler ki: “Evet gerçekten bize bir uyarıcı geldi. Fakat 
biz yalanladık ve ‘Allah hiçbir şey indirmemiştir. Başka 
değil, siz sadece büyük bir sapıklık içindesiniz’ dedik.  

و Veقَالُوا  derler kiلَو  Eğerكُنَّا  biz olsaydıkعمنَس  dinlemişَأو  
ya da ِقُلنَع akletmişا كُنَّام  olmayacaktıkاِبحِفي َأص  halkından 
 Yakıcı azabın السِعيِر

10) Ve derler ki: “Eğer biz dinlemiş olsaydık ya da akletmiş. 
Yakıcı azabın  olmayacaktık. 

 قًا فَسحBöylece Onlar günahlarını  ِبذَنِْبِهمitiraf ederler فَاعتَرفُوا
yazıklar olsun!اِبحِلَأص  ashabınaِعيِرالس  Sair 

11) Böylece Onlar günahlarını itiraf ederler. Saîr (yakıcı 
ateşin) ashabına yazıklar olsun. 

الَِّذين ِإن Gerçek şu ki,نخْشَوي  titreyerek korkanمهبر  
Rablerindenِبِبالْغَي  gıyabenملَه  kimselere ٌةغِْفرم bir mağfiret 

و veرَأج  ecir vardır.كَِبير  büyük bir 
12) Gerçek şu ki, Rablerinden gıyaben titreyerek korkan 
kimselere mağfiret ve büyük bir ecir vardır. 
 
 
 

67 MÜLK SURESİ  
Kur'an-ı Kerim'in 67. sûresi. 30 âyet, 335 kelime ve1313 harften 
ibarettir. Mekkî sûrelerden olup "Tûr" sûresinden sonra nâzil 
olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen "mülk" kelimesinden almıştır. 
Ayette geçiş şekli şöyledir: "Mülk ve saltanat, kudret elinde olan 
Allah yücedir. O her şeye kadirdir. " Sûreye, Tebâreke, Mâma, 
Münciyye, Vâkıyye ve Mennâa adları da verilmektedir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

كارتَب şanı ne yücedir الَِّذي kiِدِهِبي  elinde bulunanınلْكالْم  Mülk
وهو Oلَىع  üzerineِّكُل  herٍءشَي  şeyقَِدير  güç yetirendir. 

1 ) Mülk elinde bulunanın şanı ne yücedir ki, O, her şey 
üzerine güç yetirendir. 
Hz. Peygamber, sûrenin onu okuyanları kabir azabından koruyacağını 
ifade buyurmuşlar. Bu sebeple cenazelerin ardından bu sûrenin okunması 
yaygınlık kazanmıştır. Bu hadisi, "sûreyi okuyup amel edenlerin, kabir 
azabını gerektiren günahlardan uzak duracağı ve böylece azaptan 
kurtulacağı" şeklinde anlamak da mümkündür.555 

  ِليبلُوكُمve hayatı  والْحياةölümüَ  الْموتَ.yarattı  خَلَقَ,O ki الَِّذي
denemek üzereكُمَأي  hanginizinنسَأح  daha güzelلًامع  amelde 

bulunacağınıوهو  Oِزيزالْع  Azîz’dir,الْغَفُور  Ğafûr’dur.   
2) O ki, hanginizin daha güzel amelde bulunacağını 
denemek üzere ölümü ve hayatı yarattı. Şüphesiz O, 
Azîz’dir, Ğafûr’dur. 

uyum içinde  ِطباقًاgök  سماواٍتyedi  سبعyarattı.  خَلَقَ,O ki الَِّذي
Rahman’ın  الرحماِنyaratmasında  ِفي خَلِْقgöremezsin ما تَرى

 Haydi  الْبصرçevir de bak.  فَارِجعhiçbir düzensizlik ِمن تَفَاوٍت
gözüْله  misin?ىتَر  görecekفُطُوٍر ِمن  Bir çatlak 

3) O ki, uyum içinde yedi gök yarattı. Rahman’ın 
yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi gözü 
çevir de bak. Bir çatlak görecek misin? 

ثُم Sonraِجعار  çevir ve bak.ا رصلْب gözüِنتَيكَر  tekrar tekrar
نقَِلبي dönecektir.كِإلَي  sanaرصالْب  Göz,خَاِسًئا  umudunu 

kesmiş bir وهو olarakِسيرح  bitkin halde 
4) Sonra gözü tekrar tekrar çevir ve bak. Göz, umudunu 
kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. 

لَقَدو Andolsunنَّايز  donattıkاءمالس  göğüانْيالد  yakınاِبيحصِبم  
lambalarlaالْنَاهعجو  kıldık.اومجر  taşlama yerleriاِطيِنِللشَّي  

şeytanlar içinو  Veنَاتَدَأع  hazırladıkملَه  onlar içinذَابع  
ateşin azabınıِعيِرالس  çılgınca yanan 

5) Andolsun yakın göğü lambalarla donattık ve şeytanlar 
için taşlama yerleri kıldık. Ve onlar için çılgınca yanan 
ateşin azabını hazırladık. 
(*)Yukarıdaki âyetler, ölüm ve dirimin yaratılmasının sebep ve 
hikmetlerinden biri üzerinde duruldu. İlâhî kudretin yüceliğini yansıtan 
göklerin yedi tabaka halinde tam uyum ve denge üzere bulunduğuna 
değinildi. Sonra da dünya semasının veya en yakın semanın yıldızlarla 
süslendiği belirtilerek ilim adamlarına hareket noktası gösterildi. 

و Veِللَِّذين  içinواكَفَر  inkar edenlerِهمبِبر  Rableriniذَابع  azabı 
vardır.نَّمهج  cehennemِبْئسو  Ne kötüِصيرالْم  dönüş yeridir! 

6) Ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. 
Ne kötü dönüş yeridir. 

orada  لَهاişitirler  سِمعواOraya  ِفيهاatıldıkları  ُألْقُوا,zaman ِإذَا
 korkunç homurtusunu  تَفُورonlar  ِهيve  وkaynarken شَِهيقًا

7) Oraya atıldıkları zaman, onlar orada kaynarken korkunç 
(cehennemin) homurtusunu işitirler. 
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لَقَدو Andolsunكَذَّب  yalanlamışlardıالَِّذين  kiِلِهمقَب ِمن  onlardan 
öncekiler deَففَكَي  nasılكَان  imiş?نَِكيِر  tuzağımız 

18) Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. (Bir 
bak) tuzağımız nasıl imiş? 

  فَوقَهمuçan kuşları  ِإلَى الطَّيِر?görmüyorlar mı َأولَم يروا
Üstlerindeافَّاٍتص  sıra sıra dizilipو  veنقِْبضي  kanat çırpıp ام 

نِسكُهمي Onları tutmuyorِإلَّا  başkasıانمحالر  Rahman’danِإنَّه  
Muhakkak ki Oِِّبكُل  herٍءشَي  şeyiِصيرب  görendir 

19) Üstlerinde sıra sıra dizilip ve kanat çırpıp uçan kuşları 
görmüyorlar mı? Onları Rahman’dan başkası tutmuyor. 
Muhakkak ki O, her şeyi görendir. 

نَأم kimlerdir?ذَاه  şuالَِّذي  haniوه  o لَكُم ندج askerleriniz 
كُمرنصي size yardım edecekوِند ِمن  karşıاِنمحالر  Rahmân'a 

ونالْكَاِفر ِإن İnkârcılarِإلَّا  ancakِفي  içinde bulunmaktadırlar 
 derin bir gaflet غُروٍر

20) Rahmân'a karşı şu size yardım edecek o askerleriniz 
hani kimlerdir? İnkârcılar, ancak derin bir gaflet içinde 
bulunmaktadırlar. 

نَأم kimdir?ذَاه  buالَِّذي  Öylekiقُكُمزري  size verilen rızkı ِإ  ن
كسَأم kesiverseقَهِرز  o rızık verecek olanْلب  Hayırوالَج  

direnip durmaktadırlar. تُوِفي ع azgınlıkو  veنُفُوٍر  nefrette 
21) Öyleki, size verilen bu rızkı kesiverse, o rızkı verecek 
olan kimdir? Hayır, azgınlık ve nefrette direnip 
durmaktadırlar. 

نَأفَم miِشيمي  yürüyenاِكبم  sürünerekلَىع üstüِهِهجو  Şu halde 
yüzىدَأه  hidayete erer,نَأم  yoksa mi?ِشيمي  yürüyenاِويس  

dümdüzاٍطلَى ِصرع  yoldaتَِقيٍمسم  dosdoğru 
22) Şu halde yüz üstü sürünerek yürüyen mi hidayete erer, 
yoksa dosdoğru yolda dümdüz yürüyen mi? 

  جعَلve  وsizi yaratan,  َأنشََأكُمÖyleki,  الَِّذيO’dur هوDe ki قُْل
verenلَكُم  sizeعمالس  işitme و  veارصالَْأب  gözlerو  veَةالَْأفِْئد  

kalplerقَِليلًا  azام  Ne kadar daونتَشْكُر  şükredersiniz! 
23) De ki: “Öyleki, sizi yaratan ve size işitme ve gözler ve 
kalpler veren O’dur. Ne kadar da az şükredersiniz.” 

  ِفي الَْأرِضsizi كُمyayandır  ذَرَأki  الَِّذيO  هوDe ki: قُْل
yeryüzündeو  Veِهِإلَي  O’nun huzurunaونشَرتُح  

toplanacaksınız 
24) De ki: O (Allah)ki, sizi yeryüzünde yayandır. Ve O’nun 
huzuruna toplanacaksınız. 

و Veقُولُوني  derler kiتَىم  ne zamanmış?ذَاه  şuدعالْو  vaad ِإن 
كُنتُم söylüyorsanızاِدِقينص  Eğer doğru 

25) Ve derler ki: “Eğer doğru söylüyorsanız şu vaad (edilen 
gün) ne zamanmış? 

  وAllah’ın  اللَِّهkatındadır  ِعنْدBilgi  الِْعلْمancak  ِإنَّماDe ki قُْل
Veاِإنَّم  sadeceَأنَا  benنَِذير  bir uyarıcıyımِبينم  apaçık 

26) De ki: “Bilgi ancak Allah’ın katındadır. Ve ben, sadece 
apaçık bir uyarıcıyım.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (13)يم ِبذَاِت الصدوِر واَِسروا قَولَكُم اَِو اجهروا ِبِه ِانه عِل
 ِبريالْخ اللَِّطيف وهو لَقخ نم لَمعلَ (14)اَالَ يعالَِّذى ج وه 

لَكُم اْالَرض ذَلُوالً فَامشوا ِفى مناِكِبها وكُلُوا ِمن ِرزِقِه وِالَيِه 
 ورشِس(15)النخآِء اَنْ يمِفى الس نم متَء اَِمن  ضاْالَر ِبكُم ف

 ورمت (16)فَِاذَا ِهى كُملَيِسلَ عرآِء اَنْ يمِفى الس نم متاَِمن اَم 
 ولَقَد كَذَّب الَِّذين ِمن (17)حاِصبا فَستعلَمونَ كَيف نِذيِر 

 فَوقَهم  اَولَم يروا ِالَى الطَّيِر(18)قَبِلِهم فَكَيف كَانَ نِكِري 
 ِصريٍء بىِبكُلِّ ش هِان نمحِاالَّ الر نِسكُهما يم نقِْبضيافَّاٍت وص

 اَمن هذَا الَِّذى هو جند لَكُم ينصركُم ِمن دوِن الرحمِن (19)
قُكُم ِانْ  اَمن هذَا الَِّذى يرز(20)ِاِن الْكَاِفرونَ ِاالَّ ِفى غُروٍر 

 اَفَمن يمِشى (21)اَمسك ِرزقَه بلْ لَجوا ِفى عتو ونفُوٍر 
مِكبا علَى وجِهِه اَهدى اَمن يمِشى سِويا علَى ِصراٍط مستِقيٍم 

(22) ارصاْالَبو عمالس لَ لَكُمعجو اَكُمشالَِّذى اَن وقُلْ ه 
 قُلْ هو الَِّذى ذَراَكُم ِفى (23) قَِليالً ما تشكُرونَ  ِئدةَواْالَفْ

 ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد ِانْ (24)اْالَرِض وِالَيِه تحشرونَ 
 اِدِقنيص مت(25)كُن ِذيرا نآ اَنمِاناِهللا و دِعن ا الِْعلْممقُلْ ِان 

 ِبني(26)م 
و Ve واَأِسر ister gizleyin,لَكُمقَو  sözünüzüَأو  yahutوارهاج  

açıklayın.ِبِه  onuِإنَّه  Şüphesiz Oِليمع  bilendirوِر  ِبذَاِتدالص 
sinelerdekini en iyi 

13) Ve sözünüzü ister gizleyin, yahut onu açıklayın. 
Şüphesiz O, sinelerdekini en iyi bilendir. 

Ve O  وهوyarattığını  خَلَقKimiَ  منbilmez  يعلَمmi hiç? َألَا
 .Habîr’dir  الْخَِبيرLatîf’dir اللَِّطيفُ

14) Kimi yarattığını bilmez mi hiç? Ve O, Latîf’dir, 
Habîr’dir. 

وه Oالَِّذي  öyle ki,َلعج  kılandırلَكُم  sizeضالَْأر  yeriذَلُولًا  
itaatkarشُوافَام  yürüyünِفي  O haldeانَاِكِبهم  onun 

omuzlarındaو  veكُلُوا  yiyinِمن danِقِهِرز O’nun rızkınو  Ve
 dönüş  النُّشُورO’nadır. ِإلَيِه

15) O, öyle ki, yeri size itaatkar kılandır. O halde onun 
omuzlarında yürüyün ve O’nun rızkından yiyin. Ve dönüş 
O’nadır. 

َأَأِمنتُم emin misiniz?نم  olandanاِء  ِفيمالس Gökteَخِْسفي َأن  
geçirmesindenِبكُم  Siziضاَألر  yerinفَِإذَا  zamanِهي  Oورتَم  

birden çalkalandığı 
16) Gökte olandan emin misiniz? Sizi yerin dibine 

geçirmesinden. O, birden çalkalandığı zaman.  
َأم Yoksaَأِمنتُم  emin misiniz?نم  olanınاِء  ِفيمالس gökteَأن 

 taş yağdıran bir  حاِصباüzerinize  علَيكُمgöndermesinden يرِسَل
rüzgarونلَمتَعفَس  bileceksinizَفكَي  nasılmışنَِذيِر  Uyarmamız 

17) Yoksa gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir rüzgar 
göndermesinden emin misiniz? Uyarmamız nasılmış 
bileceksiniz. 
 
 
 

Cüz 29 – Sure 67                                               Mülk Suresi                                             Sayfa 562 



فَلَما راَوه زلْفَةً ِسيئَت وجوه الَِّذين كَفَروا وِقيلَ هذَا الَِّذى 
 قُلْ اَراَيتم ِانْ اَهلَكَِنى اُهللا ومن مِعى اَو (27)كُنتم ِبِه تدعونَ 

 قُلْ هو (28)رِحمنا فَمن يِجري الْكَاِفِرين ِمن عذَاٍب اَِليٍم 
الرحمن اَمنا ِبِه وعلَيِه توكَّلْنا فَستعلَمونَ من هو ِفى ضالٍَل 

 قُلْ اَراَيتم ِانْ اَصبح مآؤكُم غَورا فَمن ياِْتيكُم (29)مِبٍني 
 (30)ِبمآٍء مِعٍني 

 )68(سورة القلم 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 (2) ما اَنت ِبِنعمِة ربك ِبمجنوٍن (1)ن والْقَلَِم وما يسطُرونَ 
 (4) وِانك لَعلى خلٍُق عِظيٍم (3)وِانَّ لَك الَجرا غَير ممنوٍن 

 ِانَّ ربك هو (6) ِباَييكُم الْمفْتونُ (5)فَستبِصر ويبِصرونَ 
ِبم لَماَع ِدينتهِبالْم لَماَع وهِبيِلِه وس نلَّ عض ِطِع (7)نفَالَ ت 

 كَذِِّبنيونَ (8)الْمِهندفَي ِهندت وا لَودكُلَّ (9) و ِطعالَ تو 
 مناٍع ِللْخيِر معتٍد (11) هماٍز مشآٍء ِبنِميٍم (10)حالٍَّف مِهٍني 

 اَنْ كَانَ ذَا ماٍل وبِنني (13) بعد ذَِلك زِنيٍم  عتلٍّ(12)اَِثيٍم 
(14) ِلنياْالَو اِطريا قَالَ اَسناتِه اَيلَيلَى عت(15) ِاذَا ت  

ِإن Şüphesizكبر  senin Rabbinوه O لَمَأع bilir نِبم  kimlerin 
 bilendir  َأعلَمO و هVe  وyoldan  عن سِبيِلِهsaptığını ضلَّ

تَِدينهِبالْم doğru yolda olanları da 
7) Şüphesiz O, senin Rabbin kimerin yoldan saptığını bilir. 
Ve O, doğru yolda olanları da bilendir. 

 yalanlayanlara  الْمكَذِِّبينO halde uyma تُِطع فَلَا
8) O halde yalanlayanlara uyma. 

واود isterlerِهنتُد لَو  Yaranmanıِهنُوندفَي  yaransınlar diye 
9) Yaranmanı isterler, (onlar sana) yaransınlar diye. 

و Veلَا  etmeتُِطع  itaatَّكُل  çokلَّاٍفح  yemin edip duranِهيٍنم  
alçaklara 

10 ) Ve çok yemin edip duran alçaklara, itaat etme.  
 söz getirip  ِبنَِميٍمkovuculukla  مشَّاٍءAyıp arayan هماٍز

götürenlere 
11) Ayıp arayan kovuculukla söz getirip götürenlere. 

 günahkarlara  َأِثيٍمsaldırgan  معتٍَدHayıra  ِللْخَيِرengel olan منَّاٍع
12) Hayıra engel olan saldırgan günahkarlara. 

  زِنيٍمbundan  ذَِلكsonra da  بعدZorba, kaba olan عتُلٍّ
kötülükle damgalı 

13) Zorba (kaba) olan bundan sonra da kötülükle damgalı. 
كَان َأن diyeذَا  sahibiymişاٍلم  Mal,و  veِنينب  evlat 

14) Mal ve evlat sahibiymiş diye. 
 ayetlerimiz  آياتُنَاBöylelerine  علَيِهokunduğu  تُتْلَىzaman ِإذَا
 eskilerin  الَْأوِلينmasallarıdır  َأساِطيرder قَاَل

15) Böylelerine ayetlerimiz okunduğu zaman, “eskilerin 
masallarıdır” der. 
 
 
 
 
 

  ِسيَئتyakındaْ  زلْفَةonu gördüklerindeً  رَأوهNihayet فَلَما
kötüleşecekوجو  yüzleriه  oالَِّذين  öyle kiواكَفَر  inkar 

edenlerinو  Veِقيَل  denilecektirذَاه  buالَِّذي  şeydirِبِه كُنتُم  o 
sizin öneونعتَد  sürüp durduğunuz 

27) Nihayet onu yakında gördüklerinde, öyle ki, o inkar 
edenlerin yüzleri kötüleşecek. Ve: “İşte bu, sizin öne sürüp 
durduğunuz o şeydir” denilecektir. 

beni helak edecek  َأهلَكَِنيolsa  ِإنNe dersiniz!  َأرَأيتُمDe ki قُْل
اللَّه Allahو  veنم  olanlarıِعيم  benimle beraberَأو  veya

  يِجيرacaba kim  فَمنbize merhamet etse رِحمنَا
kurtarabilecektir?!الْكَاِفِرين  kâfirleriذَاٍبع ِمن  azaptanَأِليٍم  can 

yakıcı 
28) De ki: “Ne dersiniz! Allah beni ve benimle beraber 
olanları helak edecek olsa veya bize merhamet etse, kâfirleri 
can yakıcı azaptan acaba kim kurtarabilecektir?” 

  ِبِه biz iman ettik  آمنَّاRahman’dır  الرحمانO  هوDe ki قُْل
O’naو  veِهلَيع  O’naكَّلْنَاتَو tevekkül ettikونلَمتَعفَس  yakında 

bileceksinizنم  Artık kiminوه  olduğunuِفي  içinde لَاٍلض  
sapıklıkِبيٍنم  açık bir 

29) De ki: “O (Allah), Rahman’dır, biz O’na iman ettik ve 
O’na tevekkül ettik. Artık kimin açık bir sapıklık içinde 
olduğunu yakında bileceksiniz.” 

  ماُؤكُمgeçiriliverse  َأصبحŞayet  ِإنNe dersiniz!  َأرَأيتُمDe ki قُْل
suyunuz ارغَو  yerin dibineنفَم  kimْأِتيكُمي  size getirebilir?

 kaynak  مِعيٍنsu ِبماٍء
30) De ki: “Ne dersiniz! Şayet suyunuz yerin dibine 
geçiriliverse kim size bir kaynak su getirebilir?” 
Mülk Sûresi'ne, Mülkü saltanatı tasarrufu altında tutan Cenab-ı Hakk'ın 
çok mübarek, çok Aziz, çok yüce olduğu belirtilerek başlandı ve hem 
yeryüzünde, hem de bütün kâinatta denge ve düzeni kuranın ancak O 
olduğuna değinilerek sûre noktalandı. 

  
68 KALEM SURESİ  

Kur'an-ı Kerim'in 68. sûresi. 52 âyet, 300 kelime, 1456 harften 
ibarettir. Mekke'de Fatiha sûresinden sonra nazil olmuş; sûre 
adını el-Kalem veya en-Nun kelimelerinin geçtiği birinci âyetten 
almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

  ما يسطُرونve  وkaleme  الْقَلَِمandolsun ki  وNûn (hokkaya) ن
yazdıklarına 

1 ) Nûn (hokkaya), kaleme ve yazdıklarına andolsun ki. 
Ebu Hureyre (r.a)'den şöyle dediğini rivayet etmektedir: Rasûlullah (a.s)'ı 
şöyle buyururken dinledim: "Allah'ın ilk yarattığı kalemdir. Sonra Nûn'u 
halketti. O ise mürekkep hokkasıdır.556   

  deli ِبمجنُوٍنRabbinin  ربكnimetiyle ِبِنعمِةsen  َأنْتdeğilsinَ ما
2) Rabbinin nimetiyle sen deli değilsin.

و Veِإن  kuşkusuzلَك  senin içinارلََأج  mükafat vardırرغَي  
kesilmeyenنُوٍنمم  ardı arkası 

3) Ve kuşkusuz senin için ardı arkası kesilmeyen mükafat 
vardır. 

و veِإنَّك  kuşkusuz senلىلَع  üstünخُلٍُق  ahlak sahipsinِظيٍمع  
büyük bir 

4 ) Kuşkusuz sen üstün ve büyük bir ahlak sahipsin. 
ِصرتُبفَس görecekler و veونِصربي  Yakında görürsün  

5 ) Yakında (sen)görürsün ve (onlarda) görecekler.
يكُمِبَأي Hanginizinفْتُونالْم  akıldan yoksun olduğunu 

6) Hanginizin akıldan yoksun olduğunu.
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24) Sakın bugün yanınıza hiçbir miskin girmesin. 
و Veاوغَد  gayretle gittilerٍدرلَى حع  Men etmeyeقَاِدِرين  güçleri 

yetermiş gibi. 
25) Ve gayretle gittiler. Men etmeye güçleri yetermiş gibi. 

 Şüphesiz  ِإنَّاDediler ki  قَالُواonu gördüklerinde  رَأوها,Vakta ki فَلَما
bizالُّونلَض  şaşkınlardanız 

26) Vakta ki, onu gördüklerinde. Dediler ki: Şüphesiz biz 
şaşkınlardanız. 

 mahrum edilenlerdeniz  محرومونbiz  نَحنBilakis بْل
27) Bilakis biz mahrum edilenlerdeniz. 

 Size  لَكُمdememiş  َأقُْل?miydim  َألَمOrtancaları  َأوسطُهمdedi ki قَاَل
 Tesbih etmeniz  تُسبحونgerekmez miydi? لَولَا

28) Ortancaları dedi ki: Size dememiş miydim? Tesbih 
etmeniz gerekmez miydi? 

  كُنَّاŞüphesiz  ِإنَّاRabbimiz  ربنَاmünezzehtir  سبحانDediler ki قَالُوا
bizظَاِلِمين  zalimlerdendik 

29)Dediler ki: Rabbimiz münezzehtir. Şüphesiz biz 
zalimlerdendik. 

  يتَلَاومونkendilerini  علَى بعٍضBirbirlerine  بعضهمyönelerek فََأقْبَل
kınadılar 

30) Birbirlerine yönelerek kendilerini kınadılar. 
 ن طَاِغيbiz  كُنَّاşüphesiz  ِإنَّاYazık bize  ياويلَنَاDediler ki قَالُوا

azgınmışız 
31) Dediler ki: Yazık bize şüphesiz biz azgınmışız. 

 daha  خَيراyerine bize verir  َأن يبِدلَنَاRabbimiz  ربنَا,Umulur ki عسى
hayırlısınıاِمنْه  onunِإنَّا  Çünküنَابِإلَى ر  biz Rabbimizeوناِغبر  

rağbet edenleriz 
32) Umulur ki, Rabbimiz onun yerine daha hayırlısını bize 
verir. Çünkü biz Rabbimize rağbet edenleriz. 

كَذَِلك İşte böyledirذَابالْع  azapو  Amaذَابلَع  azabıِةالْآِخر  ahiretرَأكْب  
daha da şiddetli olacak,لَو  keşkeكَانُوا  bunuونلَمعي  bilselerdi 

33) İşte azap böyledir. Ama ahiret azabı daha da şiddetli 
olacak, keşke bunu bilselerdi. 

ِإن Kuşkusuzتَِّقينِللْم muttakiler içinِعنْد katındaِهمبر Rabbleriنَّاِتج  
cennetler vardırالنَِّعيِم nimetlerle donatılmış 

34) Kuşkusuz muttakiler için Rabbleri katında nimetlerle 
donatılmış cennetler vardır. 

 suçlular  لْمجِرِمينgibi  كَاMüslümanları  الْمسِلِمينmi yapacağız? َأفَنَجعُل
35) Müslümanları suçlular gibi mi yapacağız? 

 hükmediyorsunuz  تَحكُمونbiçim  كَيفSizَ  لَكُمne ما
36) Siz ne biçim hükmediyorsunuz. 

َأم mı var?لَكُم sizinِكتَاب bir kitabınızِفيِه Oradanونسرتَد okuyorsunuz? 
37) Sizin bir kitabınız mı var? Oradan okuyorsunuz? 

ِإن Şüphesizلَكُم  sizinِفيِه  ondaالَم  içinونرتَخَيي  istediğinizi seçip 
alıyorsunuz 

38)Şüphesiz sizin için onda istediğinizi seçip alıyorsunuz. 
َأم Yoksa mi var?لَكُم sizin içinانمَأي bir yeminنَالَيع  üzerimizdeٌاِلغَةب  

sürüp gidecekِإلَى  kadar ِموي  gününeِةامالِْقي  kıyametِإن  mutlakaلَكُم  
veresiniz.الَم  istediğiniz gibi ونكُمتَح hüküm 

39) Yoksa sizin için üzerimizde kıyamet gününe kadar 
sürüp gidecek bir yemin mi var? İstediğiniz gibi hüküm 
mutlaka veresiniz.  

 savunucusudur  زِعيمbunun ِبذَِلكHangisi َأيهمOnlara sor. سلْهم
40) Onlara sor. Hangisi bunun savunucusudur. 

َأم Yoksa mı var?ملَه  onlarınكَاءشُر  ortaklarıْأتُوافَلْي  getirsinler. 
كَاِئِهمِبشُر ortaklarınıِإن  Eğerكَانُوا  iselerاِدِقينص  doğrulardan 

41) Yoksa onların ortakları mı var? Eğer doğrulardan iseler 
ortaklarını getirsinler. 

موي gün.ُكْشَفي  açılacağıاٍقس نع  Ayakların üstününو  ve نوعدي 
çağırıldıklarındaِإلَى etmeyeوِدجالس  secdeونتَِطيعسفَلَا ي  Güç 

yetiremezler 
42) Ayakların üstünün açılacağı gün. Ve secde etmeye 
çağırıldıklarında. Güç yetiremezler. 

 ِانا بلَوناهم كَما بلَونآ اَصحاب (16)سنِسمه علَى الْخرطُوِم 
 ِبِحنيصا مهنِرمصوا لَيمِة ِاذْ اَقْسنونَ (17)الْجثْنتسالَ ي(18) و 

 فَاَصبحت (19)ِئف ِمن ربك وهم نآِئمونَ فَطَاف علَيهاَ طَآ
 اَِن اغْدوا علَى حرِثكُم (21) فَتنادوا مصِبِحني (20)كَالصِرِمي 

 اِرِمنيص متونَ (22)ِانْ كُنافَتختي مهطَلَقُوا واَنْ الَ (23) فَان 
ِكنيِمس كُملَيع موا الْيهلَنخد(24) ي ٍد قَاِدِرينرلَى حا عوغَدو 

 بلْ نحن محرومونَ (26) فَلَما راَوها قَالُوآ ِانا لَضآلُّونَ (25)
 قَالُوا (28) قَالَ اَوسطُهم اَلَم اَقُلْ لَكُم لَوالَ تسبحونَ (27)

 ا ظَاِلِمنيا كُنآ ِاننبانَ رحبٍض  فَاَقْ(29)سعلَى بع مهضعلَ بب
 عسى ربنآ اَنْ (31) قَالُوا ياويلَنا ِانا كُنا طَاِغني (30)يتالَومونَ 

 كَذَِلك الْعذَاب (32)يبِدلَنا خيرا ِمنهآ ِانآ ِالَى ربناَ راِغبونَ 
 ِانَّ ِللْمتِقني ِعند (33)مونَ ولَعذَاب اْالَِخرِة اَكْبر لَو كَانوا يعلَ

 (35) اَفَنجعلُ الْمسِلِمني كاَلْمجِرِمني (34)ربِهم جناَِت النِعيِم 
 اَم لَكُم ِكتاب ِفيِه تدرسونَ (36)ما لَكُم كَيف تحكُمونَ 

م اَيمانٌ علَينا  اَم لَكُ(38) ِانَّ لَكُم ِفيِه لَما يتخيرونَ (37)
 سلْهم اَيهم (39)باِلغةٌ ِالَى يوِم الِْقيمِة ِانَّ لَكُم لَما تحكُمونَ 

 ِعيمز وا (40)ِبذَِلكِانْ كَان كَآِئِهمرا ِبشاْتوكَآُء فَلْيرش ملَه اَم 
 اِدِقنينَ ِا(41)صوعدياٍق وس نع فكْشي مووِد فَالَ  يجلَى الس

 (42)يستِطيعونَ 
هنَِسمس Onun damga vuracağız لَىع üzerineطُوِمالْخُر  burnu  

16) Onun burnu üzerine damga vuracağız.
 bela  بلَونَاgibi  كَماonlara همbela verdik  بلَونَاŞüphesiz ِإنَّا

verdiğimizابحَأص  sahiplerineنَِّةالْج  Bahçeوامِإذْ َأقْس  yemin 
ettilerانَّهِرمصلَي  bahçeyi mutlaka devşireceklerineِبِحينصم  

Sabah erkenden 
17) Şüphesiz onlara bela verdik. Bahçe sahiplerine557 bela 
verdiğimiz gibi. Sabah erkenden bahçeyi mutlaka 
devşireceklerine yemin ettiler.  

و Veلَا  etmiyorlardıتَثْنُونسي  istisna da 
18) Ve istisna da etmiyorlardı.

 bir  طَاِئفbahçelerin üzerlerine gelenٌ  علَيهاkuşattı فَطَافَ
belaكبر ِمن Rabbinden و  Veمه  onlarوننَاِئم  uyurlarken 

19) Ve onlar uyurlarken Rabbinden bahçelerin üzerlerine 
gelen bir bela kuşattı. 

 kapkara oldu  كَالصِريِمBahçe kökünden kuruyup فََأصبحتْ
20) Bahçe kökünden kuruyup kapkara oldu.

 Sabahleyin  مصِبِحينbirbirlerine seslendiler فَتَنَادوا
21) Sabahleyin birbirlerine seslendiler.

Eğer  ِإنbahçenize  حرِثكُمgidin  علَىerkenden kalkıp دواَأن اغْ
كُنتُمsenizاِرِمينص ürününüzü devşirecek 

22) Eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden kalkıp 
bahçenize gidin. 

 kendi aralarında  يتَخَافَتُونonlar  همve  وGittiler فَانطَلَقُوا
fısıldaşıyorlardı. 

23) Gittiler ve onlar kendi aralarında fısıldaşıyorlardı.
َأن Sakınاخُلَنَّهدلَا ي  girmesinموالْي  bugünكُملَيع  yanınızaِكينِمس  

hiç bir miskin 

Cüz 29 – Sure 68                                             Kalem Suresi                                              Sayfa 564 



بصارهم ترهقُهم ِذلَّةٌ وقَد كَانوا يدعونَ ِالَى السجوِد خاِشعةً اَ
 فَذَرِنى ومن يكَذِّب ِبهذَا الْحِديِث (43)وهم ساِلمونَ 

 واُمِلى لَهم ِانَّ (44)سنستدِرجهم ِمن حيثُ الَ يعلَمونَ 
 ِتنيِدى م(45)كَيئَلُهست ثْقَلُونَ  اَمٍم مرغم ِمن ما فَهراَج م

 فَاصِبر ِلحكِْم (47) اَم ِعندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ (46)
 كْظُومم وهى وادوِت ِاذْ ناِحِب الْحكَص كُنالَ تو كب(48)ر 

رِبذَ ِبالْعِه لَنبر ةٌ ِمنمِنع كَهاردآل اَنْ تلَو ومذْمم وه(49)آِء و 
 اِلِحنيالص ِمن لَهعفَج هبر يهبت(50)فَاج الَِّذين كَادِانْ يو 

 هقُولُونَ ِانيو وا الذِّكْرِمعا سلَم اِرِهمصِباَب كِلقُونزوا لَيكَفَر
 (52) وما هو ِاالَّ ِذكْر ِللْعالَِمني (51)لَمجنونٌ 

 )69(سورة الحاقة 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 (3) وما اَدريك ما الْحاقَّةُ (2) ما الْحاقَّةُ (1)اَلْحاقَّةُ 
 فَاَما ثَمود فَاُهِلكُوا ِبالطَّاِغيِة (4)كَذَّبت ثَمود وعاد ِبالْقَاِرعِة 

 سخرها (6)يٍح صرصٍر عاِتيٍة  واَما عاد فَاُهِلكُوا ِبِر(5)
علَيِهم سبع لَياٍل وثَماِنيةَ اَياٍم حسوما فَترى الْقَوم ِفيها صرعى 

  (8) فَهلْ ترى لَهم ِمن باِقيٍة (7)كَاَنهم اَعجاز نخٍل خاِويٍة 

 ?gerçekleşecek olan  الْحاقَّةNedir oُ ما
2)Nedir o gerçekleşecek olan? 

و Veرا َأدم  bildiren nedir?اك sanaام  ne olduğunuُاقَّةالْح  
gerçekleşecek olanın 

3) Ve gerçekleşecek olanın ne olduğunu sana bildiren 
nedir? 

 şiddetli  ِبالْقَاِرعِةAd  عادve  وSemud  ثَمودyalanladı كَذَّبتْ
sarsıntıyı 

4) Ad ve Semud (kavmi) şiddetli sarsıntıyı yalanladı. 
 azgınlığı ile  ِبالطَّاِغيِةhelak edildi  فَُأهِلكُوا,Semud ثَمودAma فََأما

5) Ama Semud (kavmi), azgınlığı ile helak edildi. 
و Veاَأم  iseادع  Adِلكُوافَُأه  helak edildilerِبِريٍح  bir kasırga ile 

 uğultulu  عاِتيٍةazgın صرصٍر
6) Ve Ad (kavmi) ise, uğultulu azgın bir kasırga ile helak 
edildiler. 

  لَياٍلyedi  سبعüzerlerinde  علَيِهمo kasırgayı estirdik سخَّرها
geceو  veَةاِنيثَم  sekizاٍمَأي  günاومسح  Kökünü kurutmakىفَتَر  

görürdünمالْقَو  kavminاِفيه  Oىعرص  yıkılıp öldükleriniمكََأنَّه  
Sanki onlarازجَأع  kütükleri gibiydilerنَخٍْل  hurmaٍةخَاِوي  

İçleri bomboş 
7 ) Kökünü kurutmak (için), üzerlerinde o kasırgayı yedi 

gece ve sekiz gün estirdik. O kavmin yıkılıp öldüklerini 
görürdün. İçleri bomboş hurma kütükleri gibiydiler.  

 bir şeyler  ِمنonlardan  لَهمŞimdi görüyor musun? تَرى فَهْل
 geriye kalan باِقيٍة

8) Şimdi onlardan geriye kalan bir şeyler görüyor musun?  
 
 
 
 

 Onları  تَرهقُهمOnların gözleri  َأبصارهمdüşüktür خَاِشعةً
kaplar.ٌِذلَّة  zilletو  veقَد  halbu كَانُوا  ki,نوعدي  çağırılırlardı

 sağlam iken  ساِلمونonlar  همVe  وsecde  السجوِدetmeye ِإلَى
43) Onların gözleri düşüktür. Onları zillet kaplar ve halbu 
ki, secde etmeye çağırılırlardı. Ve onlar sağlam iken. 

bu  ِبهذَاyalanlayan  يكَذِّبkimseleri  منVe  وbana bırak فَذَرِني
 onları derece derece azaba  سنَستَدِرجهمsözü الْحِديِث

yaklaştıracığızُثيح ِمن  taraftanونلَمعلَا ي  Bilmedikleri 
44) Ve bu sözü yalanlayan kimseleri bana bırak. 
Bilmedikleri taraftan onları derece derece azaba 
yaklaştıracığız. 

و Veِليُأم  mühlet veriyorumملَه  onlaraِإن  Şüphesizِديكَي  
tuzağımِتينم  pek sağlamdır 

45) Ve onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz tuzağım pek 
sağlamdır. 

َأم miمَألُهتَس  Onlardan istiyorsun?ا َأرج bir ücretمفَه  Onlarِمن 
 ağır bir  مثْقَلُونyükün altındadırlar مغْرٍم

46) Onlardan bir ücret mi istiyorsun? Onlar ağır bir yükün 
altındadırlar. 

َأم Yoksa mi vardır?ِعنْد  yanındaمه  onlarınبالْغَي  gaybمفَه  
Böylece onlarونكْتُبي  yazıyorlar 

47) Yoksa onların yanında gayb ilmi mi vardır? Böylece 
onlar yazıyorlar. 

ِبرفَاص sabret.كِْمِلح  hükmüneكبر  Rabbinو  Veلَا تَكُن  olma
Ve  وseslenmişti  نَادىHani  ِإذbalıkْ  الْحوِتsahibi gibi كَصاِحِب

وه o,كْظُومم  içi kahır dolu olarak. 
48) Rabbin hükmüne sabret. Ve balık sahibi (Yunus)gibi 
olma. Hani (o) seslenmişti. Ve o, (kavmine karşı) içi kahır 
dolu olarak. 

لَو Eğerكَهارتَد لَا َأن  ona ulaşmasaydıٌةمِنع  bir nimetِهبر ِمن  
Rabbindenَلَنُِبذ  olarak atılırdı. اِءرِبالْع Çıplakو  Veوه  oومذْمم  

yerilmiş olarak. 
49) Eğer Rabbinden bir nimet ona ulaşmasaydı. O, yerilmiş 
olarak. Çıplak olarak atılırdı.  

اهتَبفَاج onu seçtiهبر  Rabbiلَهعفَج  onu eyledi.ِمن den
اِلِحينالصsalihler 

50) Rabbi onu seçti, onu salihlerden eyledi.
و Veِإن  iseكَادي  neredeواكَفَر الَِّذين  inkarcılarِلقُونَكزلَي  seni 

devireceklerdiاِرِهمصِبَأب  gözleri ileالَم  vakitواِمعس  işittikleri
الذِّكْر zikriو  Veقُولُوني  diyorlarِإنَّه  oنُونجلَم  delidir 

51) Ve inkarcılar nerede ise zikri işittikleri vakit seni gözleri 
ile devireceklerdi. Ve o delidir diyorlar. 

و Veام  değildirوه  oِإلَّا  başkasıِذكْر  zikirdenالَِمينِللْع  
alemlere 

52) Ve o alemlere zikirden başkası (bir şey) değildir.
Kalem Sûresi'ne, hokka ve kaleme and içilerek ve bunların insan 
hayatındaki önemine işaret edilerek başlandı ve Resûlülah'ın (a.s) ilâhî 
nîmetle dengesini kaybeden bir çılgın olmadığı açıklanarak Onun yüksek 
ahlâk üzere bulunduğu belirtildi.  

  
69 HAKKA SURESİ  

Kur'ân-ı Kerîm'in 69. sûresi. Mekke döneminin sonlarına doğru 
nâzil olmuştur. 52 âyet, 480 kelime ve 1450 harften ibarettir. 
Sûre, adını birinci ve ikinci âyette geçen "el-Hakka" kelimesinden 
almıştır. el-Hakka, kıyamet veya o vakit hadise mutlaka vuku 
bulacaktır ve bu haktır' demektir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

 Mutlaka gerçekleşecek olan الْحاقَّةُ
1) Mutlaka gerçekleşecek olan.
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و Veلَكالْم  melekا عاِئهجلَى َأر etrafındadırو  Veِمُلحي  
taşımaktadırlarَشرع  arşınıكبر  Rabbininمقَهفَو  üzerlerinde 

 sekiz  ثَماِنيةo günٌ يومِئٍذ
17) Ve o gün sekiz  melek (arşın) etrafındadır. Ve 
üzerlerinde Rabbinin arşını taşımaktadırlar. 

 ona  تَخْفَىkalmaz  لَاarz olunursunuz  تُعرضونO gün يومِئٍذ
gizliِمنْكُم  Sizinٌةخَاِفي  gizledikleriniz 

18) O gün arz olunursunuz. Sizin gizledikleriniz ona gizli 
kalmaz. 

 sağ  ِبيِميِنِهkitabı  ِكتَابهverilirse  ُأوِتيkimin  منVakta ki فََأما
taraftanقُوُلفَي  der kiاُؤمه  İşteواءاقْر  okuyunuzِكتَاِبي  kitabımı 

19) Vakta ki, kimin kitabı sağ taraftan verilirse der ki: İşte 
kitabımı okuyunuz. 

 karşılaşacağımı  ملَاٍقmutlaka  َأنِّيzannetmiştim  ظَنَنتBenُ ِإنِّي
 hesabımla ِحساِبي

20)Ben mutlaka hesabımla karşılaşacağımı zannetmiştim. 
وفَه Oِفي ِعيشٍَة  bir yaşantıdadırٍةاِضير  razı olunan 

21) O razı olunan bir yaşantıdadır. 
 Yüce bir  عاِليٍةcennetin  جنٍَّةiçinde ِفي

22 ) Yüce bir cennetin içinde. 
 pek yakındır  داِنيةOnu devşirmeleriٌ قُطُوفُها

23) Onu devşirmeleri pek yakındır. 
 ِفي karşılık  ِبما َأسلَفْتُمafiyetle  هِنيًئاiçiniz  اشْربواve  وyiyiniz كُلُوا
 güzel amellerinize  الْخَاِليِةDünya günlerindeki الَْأياِم

24)Dünya günlerindeki güzel amellerinize karşılık afiyetle 
yiyiniz ve içiniz. 

و Veاَأم  herنم  kiminُأوِتي  verilirseهِكتَاب  kitabıاِلِهِبِشم  sol 
tarafındanقُوُلفَي  derتَِنيالَيي  Keşkeَُأوت لَم  elime verilmeseydi 

 kitabım ِكتَاِبي
25) Ve her kimin kitabı sol tarafından verilirse; “Keşke 
kitabım elime verilmeseydi” der. 

و Veِرَأد لَم  bilmeseydimام  ne olacağınıاِبيِحس  hesabımın 
26) Ve hesabımın ne olacağını bilmeseydim. 

 işimi bitirmiş  الْقَاِضيةolaydıَ  كَانَتKeşkeْ يالَيتَها
27) Keşke işimi bitirmiş olaydı. 

 Malım  ماِليbana  عنِّيbir fayda  َأغْنَىsağlamadı ما
28) Malım bana bir fayda sağlamadı. 

لَكه yok olup gittiنِّيع  elimdenلْطَاِنيس  Saltanatım 
29 ) Saltanatım elimden yok olup gitti. 

 onu  هbağlayın  فَغُلُّوonu هYakalayıp  خُذُو
30) Yakalayın onu, bağlayın onu. 

ثُم Sonra daِحيمالْج  cehennemeلُّوص  atınه  onu 
31) Sonra da onu cehenneme atın. 

ثُم Sonraِفي ِسلِْسلٍَة  bir zincireاهعذَر  uzunluğu arşın olan 
ونعبس yetmişااعِذر  vurupلُكُوفَاس  gönderinه  onu 

32) Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurup onu 
gönderin. 

ِإنَّه Çünkü oكَان  idiْؤِمنلَا ي  inanmayanlardanِباللَِّه  Allah’a 
 büyük olan الْعِظيِم

33) Çünkü o büyük olan Allah’a inanmayanlardan idi. 
و Veضحلَا ي  teşvik etmezdiاِملَى طَعع  yedirmeyeِكيِنالِْمس  

miskine 
34) Ve miskine yedirmeye teşvik etmezdi. 
 
 
 
 
 
 

 فَعصوا (9)خاِطئَِة وجآَء ِفرعونُ ومن قَبلَه والْمؤتِفكَات ِبالْ
 ِانا لَما طَغى الْمآُء (10)رسولَ ربِهم فَاَخذَهم اَخذَةً راِبيةً 

 ِلنجعلَها لَكُم تذِْكرةً وتِعيهآ اُذُنٌ (11)حملْناكُم ِفى الْجاِريِة 
 (13)  فَِاذَا نِفخ ِفى الصوِر نفْخةٌ واِحدةٌ(12)واِعيةٌ 

 فَيومِئٍذ (14)وحِملَِت اْالَرض والِْجبالُ فَدكَّتا دكَّةً واِحدةً 
 وانشقَِّت السمآُء فَِهى يومِئٍذ واِهيةٌ (15)وقَعِت الْواِقعةُ 

 والْملَك علَى اَرجآِئها ويحِملُ عرش ربك فَوقَهم يومِئٍذ (16)
 فَاَما (18) يومِئٍذ تعرضونَ الَ تخفَى ِمنكُم خاِفيةٌ (17)ِنيةٌ ثَما

 ِانى (19)من اُوِتى ِكتابه ِبيِميِنِه فَيقُولُ هآؤم اقْرؤا ِكتاِبية 
 (21) فَهو ِفى ِعيشٍة راِضيٍة (20)ظَننت اَنى مالٍَق ِحساِبية 

 كُلُوا واشربوا هِنيئًا (23) قُطُوفُها داِنيةٌ (22)يٍة ِفى جنٍة عاِل
 واَما من اُوِتى ِكتابه (24)ِبمآ اَسلَفْتم ِفى اْالَياِم الْخاِليِة 

 ولَم اَدِر ما (25)ِبِشماِلِه فَيقُولُ يالَيتِنى لَم اُوت ِكتاِبيةْ 
 ما اَغْنى عنى (27)ها كَانِت الْقَاِضيةَ  يالَيت(26)ِحساِبيةْ 

 (30) خذُوه فَغلُّوه (29) هلَك عنى سلْطَاِنية (28)ماِليةْ 
 لُّوهص ِحيمالْج ا (31)ثُماعونَ ِذرعبا سهعِفى ِسلِْسلٍَة ذَر ثُم 

 لُكُوهِباِهللا الْ(32)فَاس ِمنؤكَانَ الَ ي هِظيِم  ِانالَ (33)عو 
 (34)يحض علَى طَعاِم الِْمسِكِني 

اءج و geldiنوعِفر  Firavunو  veلَهقَب نم  ondan öncekilerو 
 Hatalar sonucunda  ِبالْخَاِطَئِةAlt üst olmuş kentler الْمْؤتَِفكَاتُ

9) Firavun ve ondan öncekiler geldi. Hatalar sonucunda. 
Alt üst olmuş kentler.  

 ’O  فََأخَذَهمRablerinin  ربِهمelçisine  رسوَلisyan ettiler فَعصوا
da onları yakaladıًَأخْذَة  yakalayış ileًةاِبير  şiddetli 

10) Rablerinin elçisine isyan ettiler. O da onları şiddetli bir 
yakalayış ile yakaladı. 

 Sizi  حملْنَاكُمsu  الْماءtaştığı  طَغَىzaman  لَماKuşkusuz ِإنَّا
taşıdıkِةاِريِفي الْج  gemilerde 

11) Kuşkusuz su taştığı zaman. Sizi gemilerde taşıdık.
  تَِعيهاVe  وbunu bir öğüt  تَذِْكرةSizeً  لَكُمyapmak için ِلنَجعلَها
olayıُأذُن  dinleyip kulaklarٌةاِعيو  kavrasın 

12) Size bunu bir öğüt yapmak için. Ve olayı, dinleyip 
kulaklar kavrasın (diye yaptık). 

üfürüş ile  نَفْخَةSur'aٌ الصوِر  ِفيüfürüleceği  نُِفخzamanَ فَِإذَا
 bir tek واِحدةٌ

13) Sur'a bir tek üfürüş ile üfürüleceği zaman.
و veِْملَتح  taşınıpضالَْأر  Yerاُلالِْجبو  dağlarكَّتَافَد  darmadağan 

edildiğindeًكَّةد  çarpılıpًةاِحدو  bir defada 
14) Yer ve dağlar taşınıp bir defada çarpılıp darmadağan 
edildiğinde. 

 olan واِقعةُ الolmuşturْ  قَعتveْ  وİşte o gün فَيومِئٍذ
15) Ve işte o gün olan olmuştur.

و Veْانشَقَّت  yarılırاءمالس  gökفَِهي  oِئٍذموي  O günٌةاِهيو  
sarkıktır 

16) Ve gök yarılır. O gün o sarkıktır.
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 ِميما حنهه موالْي لَه سِلٍني (35)فَلَيِغس ِاالَّ ِمن امالَ طَعو 
 فَآل اُقِْسم ِبما تبِصرونَ (37) الَ ياْكُلُه ِاالَّ الْخاِطؤنَ (36)
 (40)  ِانه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي(39) وما الَ تبِصرونَ (38)

 والَ ِبقَوِل كَاِهٍن (41)وماَ هو ِبقَوِل شاِعٍر قَِليالً ما تؤِمنونَ 
 ولَو (43) تنِزيلٌ ِمن رب الْعالَِمني (42)قَِليالً ما تذَكَّرونَ 

 ثُم (45) الَخذْنا ِمنه ِبالْيِمِني (44)تقَولَ علَينا بعض اْالَقَاِويِل 
 فَما ِمنكُم ِمن اَحٍد عنه حاِجِزين (46)طَعناَ ِمنه الْوِتني لَقَ

(47) ِقنيتةٌ ِللْمذِْكرلَت هِان(48) و كُماَنَّ ِمن لَمعا لَنِانو 
 كَذِِّبني(49)م لَى الْكَاِفِرينةٌ عرسلَح هِان(50) و قلَح هِانو 

 (52) فَسبح ِباسِم ربك الْعِظيِم (51)الْيِقِني 
  )70(سورة المعارج 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 ِمن (2) ِللْكَاِفرين لَيس لَه داِفع (1)ساَلَ سآِئلٌ ِبعذَاٍب واِقٍع 

يوٍم  تعرج الْملَِئكَةُ والروح ِالَيِه ِفى (3)اِهللا ِذى الْمعاِرِج 
 هارٍة  كَانَ ِمقْدنس اَلْف ِسنيمِميالً (4)خا جربص ِبر(5) فَاص 

 يوم تكُونُ السمآُء (7) ونريه قَِريبا (6)ِانهم يرونه بِعيدا 
 والَ يسئَلُ حِميم (9) وتكُونُ الِْجبالُ كَالِْعهِن (8)كَالْمهِل 
  (10)حِميما 

 gerçekleşecek  واِقٍعazabtan  ِبعذَاٍبBir soran  ساِئٌلsordu سَأَل
olan 

1) Bir soran gerçekleşecek olan azabtan sordu. 
ِللْكَاِفرين kafirler içindirسلَي  kimse yokturلَه  Onuاِفعد  def 
edecek 

2) (O azap)kafirler içindir. Onu def edecek kimse yoktur. 
ِمن tarafındandırاللَِّه  Allahِذي  sahibidirاِرِجعالْم  Yüce 

dereceler 
3) Allah tarafındandır. Yüce dereceler sahibi (Allah’tan)dir. 

جرتَع yükselip çıkarُلَاِئكَةالْم  Meleklerو  veوحالر  Ruh ِهِإلَي  
orayaٍموِفي ي  bir gündeِم كَان هارقْد miktarıِسينخَم  elliََألْف  bin 
 yılı olan  سنٍَة

4) Melekler ve Ruh (Cebrail), oraya, miktarı elli bin (dünya) 
yılı olan bir günde yükselip çıkar. 

ِبرفَاص sabretاربص  bir sabırlaِميلًاج  Güzel 
5) Güzel bir sabırla sabret. 

مِإنَّه Şüphesiz onlarنَهوري  Onu görüyorlarاِعيدب  Uzak 
6) Şüphesiz onlar. Onu (azabı) uzak görüyorlar. 

و Veاهنَر  Biz ise onu görüyoruz اقَِريب  yakın 
7) Ve Biz ise onu yakın görüyoruz. 

موي O günتَكُون  olurاءمالس  gökِلهكَالْم  erimiş maden gibi 
8) O gün gök erimiş maden gibi olur. 

و Veتَكُون  olurاُلالِْجب  dağlarِنكَالِْعه  saçılmış renkli yünler 
gibi 

9) Ve dağlar saçılmış renkli yünler gibi olur. 
و Veَأُلسلَا ي  sormazِميمح  dostاِميمح  hiç bir dostu 

10) Ve hiç bir dost diğer dostu sormaz. 
 

سفَلَي İşte olamazلَه  onunموالْي  bu günنَااهه  bir dostuِميمح  
sıcak  

35) İşte bu gün onun sıcak bir dostu olamaz.
و Veلَا  yokturامطَع  bir yiyeceği deِإلَّا  başkaِليٍنِغس ِمن  kan, 

irin pislikten 
36) Ve kan, irin pislikten başka bir yiyeceği de yoktur.

ْأكُلُهلَا ي Onu yemezِإلَّا  başkasıالْخَاِطُئون  hatalı olanlardan 
37) Onu hatalı olanlardan başkası yemez.

 gördüyseniz  تُبِصرونher ne  ِبماyemin olsun ُأقِْسمHayır فَلَا
38) Hayır, her ne gördüyseniz yemin olsun.
Mukatil dedi ki: Bunun sebebi Velid b. Muğire'nin, Muhammed bir 
sihirbazdır. Ebu Cehil'in, bir şairdir. Ukbe'nin, bir kâhindir demeleridir. 
Yüce Allah da: (38-40. ayetler) buyruklarını indirdi.558 

و Veام  dahaونِصرلَا تُب  görmediklerinize de 
39) Ve daha görmediklerinize de (yemin olsun).

ِإنَّه Şüphesiz oُللَقَو  sözüdürوٍلسر  bir elçininيٍم كَِر Değerli 
40) Şüphesiz o (Kur’an). Değerli bir elçinin sözüdür.

و Veام  değildirوه  oِلِبقَو  sözüشَاِعٍر  bir şairinقَِليلًا  azام  Ne 
deتُْؤِمنُون  inanıyorsunuz 

41) Ve o bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz.
و Veلَا  değildirَِل ِبقو sözü deكَاِهٍن  kâhinقَِليلًا  azام  Ne de

ونتَذَكَّر düşünüyorsunuz 
42) Ve kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz.

Alemlerin  الْعالَِمينRabbi tarafından  ِمن ربindirilmiştir تَنِزيٌل
43) Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

و Veلَو  eğerَلتَقَو  laflarنَالَيع  üzerimizeضعب  bazıالَْأقَاِويِل  
uydurup iftira etseydi 

44) Ve eğer bazı laflar uydurup üzerimize iftira etseydi.
  sağından  ِبالْيِميِنOnu  ِمنْهyakalardık  لََأخَذْنَا

45) Onu sağından yakalardık.
ثُم Sonraنَالَقَطَع  koparırdıkِمنْه  onunِتينالْو  can damarını 

46) Sonra onun can damarını koparırdık.
  حاِجِزينonu bizden  عنْهbir  ِمن َأحٍدSizden  ِمنْكُمhiç kimse فَما

koruyamazdı 
47) Sizden hiçbir kimse onu bizden koruyamazdı.

و Veِإنَّه  şüphe yok ki oٌةلَتَذِْكر  nasihattirتَِّقينِللْم  muttakiler 
için 

48) Ve şüphe yok ki o, muttakiler için nasihattir.”
و Veِإنَّا  kesinkesلَملَنَع  bilmekteyizَأن  kuşkusuzِمنْكُم  içinizde

كَذِِّبينم yalan sayanları  
49) Ve kuşkusuz içinizde yalan sayanları kesinkes 
bilmekteyiz. 

و Veِإنَّه  gerçekten oٌةرسلَح  hasrettirلَىع  üzerineالْكَاِفِرين  
kâfirler 

50) Ve gerçekten o, kâfirler üzerine hasrettir.
و Veِإنَّه  şüphesiz oُّقلَح  gerçektirِقيِنالْي  kesin bir 

51) Ve şüphesiz o, kesin bir gerçektir.
حبفَس tesbih etِمِباس  adınıكبر  Rabbininِظيِمالْع  Yüce 

52) Yüce Rabbinin adını tesbih et.
  

70 MEARİC SURESİ  
Kur'an-ı Kerim'in 70. Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayet, 
216 kelime ve 861 harften ibarettir. Fasılâları, elif, cim, ayn, lâm, 
mim, nun ve he harfleridir. el-Hâkka suresinden sonra nazil 
olmuş olup, onun tamamlayıcısı durumundadır. Adını üçüncü 
ayetten almaktadır: "O (Azaba inananların mükafâtı) dereceler 
(meâric) sahibi Allah'tandı". Sûreye, Seele ve Mevaki' adları da 
verilmektedir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…
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 namaz kılanlar  الْمصلِّينAncak müstesna ِإلَّا
22) Ancak namaz kılanlar müstesna. 

الَِّذين Kiمه  onlarلَىع  üzerineلَاِتِهمص  namazlarınınوناِئمد  
devamlıdırlar 

23) Ki onlar namazlarının üzerine devamlıdırlar. 
و Veالَِّذين  kiِفي َأ اِلِهموم onlar mallarındaٌّقح  hak olmak 

üzereلُومعم  belli bir nispette verirler 
24) Ve onlar ki, mallarında belli bir nispette hak olmak 
üzere verirler.  

  mahrum الْمحروِمve  وİsteyen kimselere verirler ِللساِئِل
25 ) İsteyen ve mahrum kimselere verirler. 

و Veالَِّذين onlar kiقُوندصي tasdik ederlerِموِبي  gününüيِنالد  din 
26 ) Ve onlar ki, din gününü tasdik ederler. 

و Veالَِّذين  kiمه  onlarذَاِبع ِمن azaptanِهمبر  Rablerinden 
شِْفقُونم korkarlar 

27) Ve onlar ki, Rablerinden gelecek azaptan korkarlar. 
ِإن Kuşkusuzذَابع  azabınaِهمبر  Rabbininرغَي  karşıوٍنْأمم  

kimse güvende değildir 
28)Kuşkusuz Rabbinin azabına karşı kimse güvende 
değildir. 

و Veالَِّذين  kiمه  onlarوِجِهمِلفُر  iffetleriniاِفظُونح  muhafaza ederler 
29) Ve onlar ki, iffetlerini muhafaza ederler. 

 sahip  ما ملَكَتveyaْ  َأوeşlerine  علَى َأزواِجِهمAncak hariç ِإلَّا
olduklarıمانُهمَأي  cariyeleriمفَِإنَّه  onlarرغَي  çünküلُوِمينم  

kınanmazlar 
30) Ancak eşlerine veya sahip oldukları cariyeleri hariç; 
çünkü onlar kınanmazlar. 

نفَم Her kimتَغَىاب  yol ararsaاءرو  başkaذَِلك  bunlardanلَِئكفَُأو  
İşteمه  onlarونادالْع  haddi aşanlardır 

31) Her kim bunlardan başka yol ararsa. İşte onlar haddi 
aşanlardır. 

و Ve الَِّذين kiمه  onlarانَاِتِهمِلَأم  emanetlerini gözetirو  ve 
ِدِهمهع verdikleri sözlereوناعر  uyarlar 

32)Ve onlar ki, emanetlerini gözetir ve verdikleri sözlere 
uyarlar. 

و Veالَِّذين kiمه onlarاِتِهمادِبشَه şahitlikleriniونقَاِئم doğru 
yaparlar 

33) Ve onlar ki, şahitliklerini doğru yaparlar. 
و Veالَِّذين  kiمه  onlarلَىع  üzerineلَاِتِهمص  namazlarının 

اِفظُونحي koruyucudurlar 
34) Ve onlar ki, namazlarının üzerine koruyucudurlar. 

لَِئكُأو İşte onlarنَّاٍتِفي ج  cennet bahçelerindeونمكْرم  
ağırlanacaklardır 

35) İşte onlar, cennet bahçelerinde ağırlanacaklardır. 
  مهِطِعينsana doğru  ِقبلَكkafirler  كَفَرواki  الَِّذينNe oluyor فَماِل

boyunlarını uzatıyorlar 
36) Ne oluyor ki kafirler sana doğru boyunlarını uzatıyorlar. 

نعdanِميِنالْي  Sağو veنعdanاِلالشِّم  solِعِزين  bölükler halinde 
37) Sağdan ve soldan bölükler halinde (geliyorlar). 

عطْمَأي mi umuyorlar?ُّكُل  herِرٍئام  biriمِمنْه  Onlardanخََلدي َأن  
girdirilecekleriniَنَّةج  cennetineنَِعيٍم  naim 

38) Onlardan herbiri naim cennetine girdirileceklerini mi 
umuyorlar?  

 şeyden  ِمماonları yarattık  خَلَقْنَاهمKuşkusuz  ِإنَّاHayır كَلَّا
ونلَمعي bildikleri 

39) Hayır. Kuşkusuz onları bildikleri şeyden yarattık. 
 
 
 
 

 ِرمجالْم دوي مهونرصبِنيِه  يِمِئٍذ ِببوذَاِب يع ِدى ِمنفْتي (11)لَو 
 ومن ِفى (13)ئِْويِه  وفَِصيلَِتِه الَِّتى ت(12)وصاِحبِتِه واَِخيِه 

 نزاعةً (15) كَالَّ ِانها لَظَى (14)اْالَرِض جِميعا ثُم ينِجيِه 
 وجمع فَاَوعى (17) تدعوا من اَدبر وتولَّى (16)ِللشوى 

 ِاذَا مسه الشر جزوعا (19) ِانَّ اِْالنسانَ خِلق هلُوعا (18)
 اَلَِّذين (22) ِاالَّ الْمصلِّني (21) وِاذَا مسه الْخير منوعا (20)

 والَِّذين ِفى اَمواِلِهم حق معلُوم (23)هم علَى صالَِتِهم دآِئمونَ 
 والَِّذين يصدقُونَ ِبيوِم الديِن (25) ِللسآِئِل والْمحروِم (24)
 ِانَّ عذَاب (27)ين هم ِمن عذَاِب ربِهم مشِفقُونَ  والَِّذ(26)

 (29) والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُونَ (28)ربِهم غَير ماْموٍن 
 لُوِمنيم رغَي مهفَِان مهانماَي لَكَتا مم اَو اِجِهمولَى اَز(30)ِاالَّ ع 

رى وغتِن ابونَ فَمادالْع مه فَاُولَِئك (31)آَء ذَِلك مه الَِّذينو 
 والَِّذين هم ِبشهاداِتِهم (32) الَماناِتِهم وعهِدِهم راعونَ 

 (34) والَِّذين هم علَى صالَِتِهم يحاِفظُونَ (33)قَآِئمونَ 
 الَِّذين كَفَروا ِقبلَك  فَماِل(35)اُولَِئك ِفى جناٍت مكْرمونَ 

 ِطِعنيه(36)م ماَِل ِعِزينِن الشعِمِني وِن الْي(37) ع عطْماَي 
 كَالَّ ِانا خلَقْناهم ِمما (38)كُلُّ امِرٍئ ِمنهم اَنْ يدخلَ جنةَ نِعيٍم 

 (39)يعلَمونَ 
مونَهرصبي Birbirlerine gösterilirlerدوي  ister ِرمجالْم Suçluلَو  

  يوِمِئٍذazabından kurtulmak için  ِمن عذَاِبfidye vermek يفْتَِدي
O gününِنيِهِبب  çocuklarını 

11) Birbirlerine gösterilirler. Suçlu, o günün azabından 
kurtulmak için çocuklarını fidye vermek ister. 

و Veاِتِه صِحب karısınıو  veَأِخيِه  kardeşini 
12) Ve karısını ve kardeşini.

و Veفَِصيلَِتِه  aşiretini deالَِّتي  kendisiniتُْؤويِه  barındıran 
13) Ve kendisini barındıran aşiretini de.

و Veنم  kim varsaِضِفي الَْأر  yeryüzündeاِميعج  hepsiniثُم  
sonraنِجيِهي  kendini kurtarsın 

14)Ve yeryüzünde kim varsa hepsini.. sonra kendini 
kurtarsın. 

 cayır cayır yanan bir ateştir  لَظَىKuşkusuz o  ِإنَّهاHayır كَلَّا
15) Hayır. Kuşkusuz o, cayır cayır yanan bir ateştir.

 Derileri  ِللشَّوىkavurup soyar نَزاعةً
16) Derileri kavurup soyar.

Ve  وSırtını dönen  َأدبرkimseleri  منKendine çağırır تَدعوا
 yüz çeviren تَولَّى

17)Kendine çağırır. Sırtını dönen. Ve yüz çeviren kimseleri.
و Veعمج  topladıىعفََأو  kasada 

18) Ve kasada (mal toplayıp depo edenleri) topladı.
ِإن Şüphesizانالِْإنس  insanَخُِلق  yaratılmıştırالُوعه  haris 

19) Şüphesiz insan haris yaratılmıştır.
sıkılır  جزوعاBir kötülük الشَّرona dokundunğu مسهzaman ِإذَا

20) Ona bir kötülük dokundunğu zaman sıkılır.
و Veِإذَا zaman daهسم ona dokunduğu رالْخَي bir hayırانُوعم  

meneder 
21) Ve ona bir hayır dokunduğu zaman da meneder.
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 علَى (40)مشاِرِق والْمغاِرِب ِانا لَقَاِدرونَ فَآل اُقِْسم ِبرب الْ
 وِقنيبسِبم نحا نمو مها ِمنريلَ خدب(41)اَنْ ن مهفَذَر 

 يوم (42)يخوضوا ويلْعبوا حتى يالَقُوا يومهم الَِّذى يوعدونَ 
نهم ِالَى نصٍب يوِفضونَ يخرجونَ ِمن اْالَجداِث ِسراعا كَاَ

 خاِشعةً اَبصارهم ترهقُهم ِذلَّةٌ ذَِلك الْيوم الَِّذى كَانوا (43)
 (44)يوعدونَ 

 )71(سورة نوح 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

بِل اَنْ ياِْتيهم ِانآ اَرسلْنا نوحا ِالَى قَوِمِه اَنْ اَنِذر قَومك ِمن قَ
 اَِليم ذَاب(1)ع ِبنيم ِذيرن ى لَكُمِم ِاناقَووا (2) قَالَ يدباَِن اع 

 يغِفر لَكُم ِمن ذُنوِبكُم ويؤخركُم (3)اَهللا واتقُوه واَِطيعوِن 
خؤآَء الَ يلَ اِهللا ِاذَا جى ِانَّ اَجمسٍل مِالَى اَج متكُن لَو ر

 فَلَم (5) قَالَ رب ِانى دعوت قَوِمى لَيالً ونهارا (4)تعلَمونَ 
 وِانى كُلَّما دعوتهم ِلتغِفر لَهم (6)يِزدهم دعآِئى ِاالَّ ِفرارا 

و مهابا ِثيوشغتاسو ِفى اَذَاِنِهم مهاِبعلُوآ اَصعوا جراَص
 ثُم (8) ثُم ِانى دعوتهم ِجهارا (7)واستكْبروا اسِتكْبارا 

 فَقُلْت استغِفروا (9)ِانى اَعلَنت لَهم واَسررت لَهم ِاسرارا 
  (10)ربكُم ِانه كَانَ غَفَّارا 

 çağrıda تُ دعوBen  ِإنِّيEy Rabbim  ربdedi قَاَل
bulunuyorumِميقَو  toplumumaلًالَي  geceو  veاارنَه  gündüz 

5) Nuh: ‘Ey Rabbim! Ben toplumuma gece ve gündüz 
çağrıda bulunuyorum’ dedi. 

مهِزدي فَلَم Onları artırmadıاِئيعد  davet etmemِإلَّا  başkaاارِفر  
kaçmaktan 

6 ) Onları davet etmem kaçmaktan başka artırmadı. 
و Veِإنِّي  benاكُلَّم  herوعد  davet ettiğimdeمتُه  onlarıِلتَغِْفر  

affetmen içinملَه  Onlarıلُواعج  tıkadılarمهاِبعَأص  Parmaklarını 
ِفي آذَاِنِهم kulaklarınaو  Veاتَغْشَواس  büründülerمهابِثي  

elbiselerineو  Veوارَأص  ısrar ettilerو  Veوارتَكْباس  
büyüklendilerاارِتكْباس  büyüklendikçe 

7) Ve ben onları her davet ettiğimde. Onları affetmen için 
parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Ve elbiselerine 
büründüler. Ve ısrar ettiler. Ve büyüklendikçe 
büyüklendiler. 

ثُم Sonraِإنِّي  benوعد  davet ettimمتُه  onlarıاارِجه  açıktan 
8) Sonra ben onları açıktan davet ettim. 

ثُم Sonraِإنِّي  benُلَنتَأع  ilan ettimملَه  onlaraو  Veُتررَأس  
gizlidenملَه  onlarıااررِإس  gizliye davet ettim 

9) Sonra ben onlara ilan ettim. Ve onları gizliden gizliye 
davet ettim. 

  ِإنَّهRabbinize  ربكُمistiğfar ediniz  استَغِْفرواDedim ki فَقُلْتُ
Şüphesiz Oكَان dırاغَفَّار Gaffar 

10) Dedim ki: Rabbinize istiğfar ediniz. Şüphesiz O (Allah) 
Gaffar (hataları örten ve perdeleyen)’dır. 
 
 
 

  الْمشَاِرِقRabbine  ِبربyemin ederim  ُأقِْسمÖyle değil فَلَا
Doğularınو  veغَاِرِبالْم  batılarınِإنَّا  Kuşkusuzونلَقَاِدر  

gücümüz yeter 
40) Öyle değil! Doğuların ve Batıların Rabbine yemin 
ederim. Kuşkusuz gücümüz yeter. 

Onları  ِمنْهمdaha hayırlılar  خَيراdeğiştirmeye  َأن نُبدَلile علَى
و Veام  yokturننَح  Bizimوِقينبسِبم  önümüze geçecek 

41) Onları daha hayırlılar ile değiştirmeye. Ve Bizim 
önümüze geçecek yoktur. 

فَذَر bırakمه  Onlarıواخُوضي  Dalsınlarو  Veوابلْعي  oynasınlar
  الَِّذي يوعدونgünle  يومهمkarşılaşıncaya kadar  يلَاقُواTaki حتَّى

vaad edilen 
42) Onları bırak; dalsınlar ve oynasınlar. Taki vaad edilen 
günle karşılaşıncaya kadar. 

موي günونجخْري  çıkarıldıklarıاِثدالَْأج ِمن  Kabirlerindenااعِسر  
hızlıcaمكََأنَّه  sanki onlarِإلَى  bir şeyeٍبنُص  dikiliونوِفضي  

doğru koşuyorlar 
43) Kabirlerinden hızlıca çıkarıldıkları gün sanki onlar dikili 
bir şeye doğru koşuyorlar. 

 onların  تَرهقُهمOnların  همgözleri  َأبصارdüşüktür خَاِشعةً
yüzleriniٌِذلَّة  Zillet bürümüştürذَِلك  İşte buموالْي  günالَِّذي  ki

 söz verilenler dir  يوعدونolanlar كَانُوا
44) Onların gözleri düşüktür. Zillet onların yüzlerini 
bürümüştür. İşte bu gün ki, olanlar söz verilenler dir.  

 
71 NUH SURESİ  

Kur'an-ı Kerim'in 71. suresi. 28 ayet, 221 kelime ve 750 harften 
ibarettir. Mekkî surelerden olup Nahl Suresinden sonra nâzil 
olmuştur. Sure, bütünüyle Nûh (a.s)'ın kıssasından bahsettiği işin 
bu adı almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

kavmine  ِإلَى قَوِمِهNuh'u  نُوحاgönderdik  َأرسلْنَاKuşkusuz ِإنَّا
َأنِذر َأن uyarması içinكمقَو  öz kavminiِلقَب ِمن  önceمهْأِتيي َأن  

gelmedenذَابع  azabَأِليم  Acı 
1) Kuşkusuz acı azap gelmeden önce kavmini uyarması 
için, Nuh’u öz kavmine gönderdik. 

 bir  نَِذيرsize  لَكُمben  ِإنِّيEy kavmim  ياقَوِم:Dedi ki قَاَل
uyarıcıyımِبينم  apaçık 

2) Dedi ki: Ey kavmim ben size apaçık bir uyarıcıyım. 
  هkorkunuz  اتَّقُوVe  وAllah’a  اللَّهibadet ediniz َأن اعبدوا
Ondanو  Veوِنيَأِطيع  bana  itaat ediniz 

3) Allah’a ibadet ediniz. Ve Ondan korkunuz. Ve bana  itaat 
ediniz. 

غِْفري bağışlarلَكُم  Sizinذُنُوِبكُم ِمن  günahlarınızıو  veَؤخِّري  
ertelerكُم  siziٍلِإلَى َأج  bir süreye kadarىمسم  Belirliِإن  

Kuşkusuzَلَأج  tanıdığı süreاللَِّه  Allah’ınِإذَا  zamanاءج  
geldiğiَؤخَّرلَا ي  gecikmezلَو  Eğerكُنتُم  sizونلَمتَع  bilirseniz 

4) Sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi belirli bir süreye kadar 
erteler.. Kuşkusuz Allah’ın tanıdığı süre geldiği zaman 
gecikmez. Eğer siz bilirseniz. 
(*)İlk âyette Nuh'un peygamber olarak gönderildiği ifade edildikten sonra 
gerçeği inkâr edenlerin bu dünyada başlarına gelmesi mukadder olan 
felâketlere işaret edilmiştir. Müfessirler bu felâketin Nûh tufanı olduğu 
kanaatindedirler. 
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 geniş  ِفجاجاyollar yaptı  سبلًاorada  ِمنْهاSizin için ِلتَسلُكُوا
20) Sizin için orada geniş yollar yaptı. 

 bana karşı  عصوِنيOnlar  ِإنَّهمRabbim  ربNuh  نُوحdedi قَاَل
geldilerو  Ve ـواعاتَّب  tabi oldular ـنم  kimseye  هـِزدي لَـم  

arttırmayanالُهم  mallarıو  veهلَدو  çocuklarıِإلَّا  başka اـارخَس  
zarardan 

21) Nuh Rabbim dedi. ‘Onlar bana karşı geldiler. Ve malları 
ve çocukları kendisini zarardan başka arttırmayan kimseye 
tabi oldular. 

و Veواكَرم  tuzak kurdularاكْرم  tuzaklaااركُب  büyük bir 
22) Ve büyük bir tuzakla tuzak kurdular. 

و Veقَالُوا  dediler kiنلَا تَذَر  bırakmayın ـتَكُمآِله  İlahlarınızıو  
Veنلَا تَذَر  bırakmayınادو  Veddو  veااعولَا س  Suv'aو  ve ـ ا  لَ

 Nesr'i  نَسراve  وYa'uk  يعوقveَ  وYağus يغُوثَ
23) Ve dediler ki: İlahlarınızı bırakmayın. Ve bırakmayın 
Vedd?477 ve Suva? ve Yeğus ve Ye'uk ve Nesr'i. 
Bunlar Âdem ile Nuh arasında salih kimseler idiler. Bunların kendilerine 
uyan kimseleri de vardı. Bunlar ölünce İblis onlara, gayretlerini 
anımsasınlar, onların suretlerini görerek teselli bulsunlar diye onların 
suretlerini yapma işini güzel gösterdi. Onlar da bu kişilerin suretlerini 
yaptılar. Bu suretleri yapanlar ölüp başkaları gelince, bu sefer: Keşke 
atalarımızın bu suretlere neler yaptıklarını bir bilseydik. Şeytan onlara 
gelip: Atalarınız bunlara ibadet ediyorlar, bunlar da onlara merhamet 
ediyor, onlara yağmur yağdırıyorlardı, dedi. Bu sefer sonra gelenler 
bunlara ibadet ettiler, İşte o vakitten bu yana putlara ibadet edilmeye 
başlanmış oldu.478 

وVeقَد kuşkusuzلُّواَأض  saptırdılar اكَِثيـر  çokو  Ve  لَـا تَـِزد  
arttırmaالظَّاِلِمين  zalimlereِإلَّا  başkasınıلَالًاض  sapıklıktan 

24) Ve kuşkusuz çok saptırdılar. Ve zalimlere sapıklıktan 
başkasını arttırma. 

  فَُأدِخلُواBoğulup  ُأغِْرقُواOnlar hatalarından  خَِطيَئاِتِهمdolayı ِمما
sokuldularانَار  ateşeواِجدي فَلَم  bulmadılarملَه  Onlarوِند ِمن  

başkaاللَِّه  Allah’tanاارَأنْص  hiç bir yardımcı 
25) Onlar hatalarından dolayı, boğulup ateşe sokuldular. 
Onlar Allah’tan başka hiçbir yardımcı bulmadılar. 

و Veقَاَل  dedi kiنُوح  Nuhبر  Rabbimلَا تَذَر  bırakma  لَـىع 
 hiç kimseyi  دياراkafirlerden  ِمن الْكَاِفِرينyeryüzünde الَْأرِض

26) Ve Nuh dedi ki: Rabbim yeryüzünde kafirlerden hiç 
kimseyi bırakma. 

ِإنَّك Çünkü Senِإن  bırakırsanمهتَذَر  onları ِضـلُّواي  saptırırlar 
كادِعب Kullarınıو  veواِلدلَا ي  doğurmazlarِإلَّا  başkasını افَـاِجر  

facirdenاكَفَّار  Kafir 
27) Çünkü Sen onları bırakırsan. Kullarını saptırırlar. Kafir 
ve facirden başkasını doğurmazlar. 

بر Rabbimاغِْفر  Bağışlaِلي  beniو  veياِلدِلو  annemi babamı 
و Veنِلم  kimseleriخََلد  girenِتييب  evime ْؤِمنًـام  İnananو  ve 

ْؤِمِنينِللْم erkek müminleriو  ve ِْؤِمنَـاتالْم  kadın mü'minleriو  
Veلَا تَِزد  arttırالظَّاِلِمين  zalimlerin deِإلَّا  sadeceاارتَب  helakını 

28) Rabbim beni annemi ve babamı ve evime giren 
kimseleri, inanan ve erkek müminleri ve kadın mü'minleri. 
Bağışla. Ve zalimlerin de sadece helakını arttır. 
(*)Hz. Nûh (a.s), ilk defa kendisine, sonra kendisine en yakın olanlara 
dua etmiştir. Zira, kendisine en yakın olanlar, onun duasına daha 
layıktırlar. Daha sonra da bu duasını, bütün mü'min erkek ve kadınlara 
teşmil etmiştir. Derken, sözünü, yeniden kafirlere beddua ederek 
bitirmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 

ني  ويمِددكُم ِباَمواٍل وبِن(11)يرِسِل السمآَء علَيكُم ِمدرارا 
 ما لَكُم الَ ترجونَ (12)ويجعلْ لَكُم جناٍت ويجعلْ لَكُم اَنهارا 

 اَلَم تروا كَيف خلَق (14) وقَد خلَقَكُم اَطْوارا (13)ِللَِّه وقَارا 
  وجعلَ الْقَمر ِفيِهن نورا وجعلَ(15)اُهللا سبع سمواٍت ِطباقًا 

 ثُم (17) واُهللا اَنبتكُم ِمن اْالَرِض نباتا (16)الشمس ِسراجا 
 واُهللا جعلَ لَكُم اْالَرض (18)يِعيدكُم ِفيها ويخِرجكُم ِاخراجا 

 قَالَ نوح رب (20) ِلتسلُكُوا ِمنها سبالً ِفجاجا (19)ِبساطًا 
 (21)ى واتبعوا من لَم يِزده مالُه وولَده ِاالَّ خسارا ِانهم عصوِن

 وقَالُوا الَ تذَرنَّ اَِلهتكُم والَ تذَرنَّ (22)ومكَروا مكْرا كُبارا 
 وقَد اَضلُّوا (23)ودا والَ سواعا والَ يغوثَ ويعوق ونسرا 

الَ تا والَالً كَِثريِاالَّ ض اُغِْرقُوا (24)ِزِد الظَّاِلِمني ِطيئَاِتِهما خِمم 
 وقَالَ (25)فَاُدِخلُوا نارا فَلَم يِجدوا لَهم ِمن دوِن اِهللا اَنصارا 

 ِانك ِانْ (26)نوح رب الَ تذَر علَى اْالَرِض ِمن الْكَاِفِرين ديارا 
ي مهذَرا تا كَفَّاروآ ِاالَّ فَاِجرِلدالَ يو كاد(27)ِضلُّوا ِعب بر 

اغِْفر ِلى وِلواِلدى وِلمن دخلَ بيِتى مؤِمنا وِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت 
 (28)والَ تِزِد الظَّاِلِمني ِاالَّ تبارا 

 
 bol  ِمـدرارا Üzerinize كُم علَـيgökten   السـماءyollar  يرِسـلْ 

yağmurlar 
11) Üzerinize gökten bol yağmurlar yollar.

و Veكُمِددمي  size yardım ederاٍلوِبَأم  malو  veِنينب  çocuklarla
و Veْلعجي  yaparلَكُم  sizeنَّاٍتج  bahçelerْلعجيو  yaparلَكُم  size

 nehirler َأنْهارا
12) Ve size mal ve çocuklarla yardım eder. Ve size bahçeler 
yapar ve size nehirler yapar. 

 Allah  ِللَّـهِ ummuyorsunuz  لَا تَرجونSize  لَكُمne oluyor ki ما
içinاقَارو  bir saygı 

13) Size ne oluyor ki Allah için bir saygı ummuyorsunuz. 
و Veقَد  şüphesizخَلَقَكُم  sizi yarattıاارَأطْو  merhale merhale 

14) Ve şüphesiz sizi merhale merhale yarattı.
  اللَّـهyarattığını   خَلَـقَ nasıl  كَيفَ?görmüyormusunuz َألَم تَروا

Allah’ınعبس  yediاٍتاومس  göğüاقًاِطب  tabaka tabaka 
15) Allah’ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını 
görmüyormusunuz? 

و Veَلعج  kıldıرالْقَم  ayıِفيِهن  onlardaانُور  bir nurو  Veَلعج  
kıldıسالشَّم  güneşi deااجِسر  bir lamba 

16) Ve ayı onlarda bir nur kıldı. Ve güneşi de bir 
lamba kıldı.  

و Veاللَّه  Allahتَكُمَأنْب  sizi bitirdiِضالَْأر ِمن  yerdenاتًانَب  bitkiler 
gibi 

17) Ve Allah sizi bitkiler gibi yerden bitirdi.
ثُم Sonraكُمِعيدي  sizi iade ederاِفيه  orayaو  Veكُمخِْرجي  çıkarır 

siziااجِإخْر  tekrar 
18) Sonra sizi oraya iade eder. Ve sizi tekrar çıkarır.

و Veاللَّه  Allahَلعج  kılmıştırلَكُم  sizin içinضالَْأر  yeryüzünü
 geniş ِبساطًا

19) Ve Allah yeryüzünü sizin için geniş kılmıştır.
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 )72(سورة اجلن 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

قُلْ اُوِحى ِالَى اَنه استمع نفَر ِمن الِْجن فَقَالُوآ ِانا سِمعنا قُراَنا 
اَحدا  يهِدى ِالَى الرشِد فَاَمنا ِبِه ولَن نشِرك ِبربنا (1)عجبا 
 واَنه (3) واَنه تعالَى جد ربنا ما اتخذَ صاِحبةً والَ ولَدا (2)

 واَنا ظَننآ اَنْ لَن تقُولَ (4)كَانَ يقُولُ سِفيهنا علَى اِهللا شطَطًا 
اِْالنِس  واَنه كَانَ ِرجالٌ ِمن (5)اِْالنس والِْجن علَى اِهللا كَِذبا 

 واَنهم ظَنوا (6)يعوذُونَ ِبِرجاٍل ِمن الِْجن فَزادوهم رهقًا 
 واَنا لَمسنا السمآَء (7)كَما ظَننتم اَنْ لَن يبعثَ اُهللا اَحدا 

نها  واَنا كُنا نقْعد ِم(8)فَوجدناها مِلئَت حرسا شِديدا وشهبا 
 (9)مقَاِعد ِللسمِع فَمن يستِمِع اْالَنَ يِجد لَه ِشهابا رصدا 

 مهبر ِبِهم اداَر ِض اَمِفى اْالَر نِبم اُِريد رِرى اَشدا الَ ناَنو
 واَنا ِمنا الصاِلحونَ وِمنا دونَ ذَِلك كُنا طَرآِئق (10)رشدا 
 واَنا ظَننا اَنْ لَن نعِجز اَهللا ِفى اْالَرِض ولَن نعِجزه (11)ِقددا 
 واَنا لَما سِمعنا الْهدى اَمنا ِبِه فَمن يؤِمن ِبربِه فَالَ (12)هربا 

  (13)يخاف بخسا والَ رهقًا 

و Veَأنَّا  gerçektenكُنَّا  bizْنَق دع otururdukاِمنْه  oقَاِعدم  
mekvilerindeِعمِللس  dinlemekنفَم  her kimتَِمعسي  dinlemek 

isterseالْآن  Şimdiِجدي  buluyorلَه  kendisiniاابِشه  bir ateş 
parçasıادصر  gözetleyen 

9) Ve gerçekten biz o semaları dinlemek mevkilerinde 
otururduk. Şimdi her kim dinlemek isterse, kendisini 
gözetleyen bir ateş parçası buluyor. 

و Veَأنَّا  gerçekten bizِريلَا نَد  bilmiyoruzَأشَر  şer miُأِريد  
murat edilmişِضِفي الَْأر نِبم yeryüzündekilereَأم  yoksa ادَأر 

ِبِهمmı murat etmiştirبر مهRableri onlaraاشَدر  bir hayır 
10) Ve gerçekten biz bilmiyoruz; yeryüzündekilere şer mi 
murat edilmiş; yoksa Rableri onlara bir hayır mı murat 
etmiştir. 

و Veَأنَّا  doğrusu bizlerِمنَّا  içindeوناِلحالص  iyiler de vardırو  
Veِمنَّا  içimizdenوند  aşağılıklar da vardırذَِلك  öyleكُنَّا  Bizim 

olmuşَاِئقطَر  yollarımızادِقد  parça parça 
11) Ve doğrusu bizler, içinde iyiler de vardır. Ve içimizden 
öyle aşağılıklar da vardır. Bizim yollarımız parça parça 
olmuş. 

و Veَأنَّا  gerçekten bizَنَّا ظَن anladık kiلَن َأن  نُعِجز aciz 
bırakamayacağızاللَّه  Allah’ıِضِفي الَْأر  yeryüzündeو  ve لَن 

ِجزنُع aciz bırakamayızه  O’nuابره  kaçmakla 
12) Ve gerçekten biz anladık ki, yeryüzünde Allah’ı aciz 
bırakamayacağız ve kaçmakla O’nu aciz bırakamayız. 

و Veَأنَّا  gerçekten bizالَم  vakitنَاِمعس  işittiğimizىدالْه  
hidayetiنَّاآم  iman ettikِبِه  onaنفَم  Her kimْؤِمني  iman 

ederseِه فَلَابِبر  Rabbineُخَافي  korkarاخْسب  ne eksikliğe 
uğratılmasındanو veلَا  ne deقًاهر  haksızlık edilmesinden 

13) Ve gerçekten biz, hidayeti (Kur’an’ı) işittiğimiz vakit 
ona iman ettik. Her kim Rabbine iman ederse; ne eksikliğe 
uğratılmasından ve ne de haksızlık edilmesinden korkar. 
 

72 CİNN SURESİ  
Kur'an-ı Kerîm'in 72. suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayet, 
285 kelime ve 759 harften ibarettir. Cinlerden bahsettiği için bu 
adı almıştır. Buna "Kul ûhiye" suresi de denir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

  استَمعbeni ه َأنBanaَّ  ِإلَيvahy olundu ki  ُأوِحيDe ki قُْل
dinlediنَفَر  bir grupالِْجن ِمن  Cinlerdenفَقَالُوا  dedilerِإنَّا  

Gerçektenنَاِمعس  işittik آنًاقُر  bir Kur'an ابجع  acaip 
1) De ki: Bana vahiy olundu ki, Cinlerden bir grup beni 
dinledi. Gerçekten acaip bir Kur'an işittik dediler. 
Resûlullah (a.s) ashabından bir grub ile birlikte Ukâz panayırına doğru 
yola koyuldular. O sırada şeytanların semadan haber almaları engellenmiş, 
üzerlerine yalın alevli ateşler de gönderilmeye başlanmıştı. Bunun üzerine 
şeytanlar  kavimlerine geri döndüklerinde onlara: Bu durumunuz ne? diye 
sordular. Onlar semadan haber almamız engellendi, üzerimize yalın alevli 
ateşler salındı, dediler. Bu sefer: Bu, ancak meydana gelmiş bir olay 
sebebiyle olabilir. Haydi yeryüzünün doğularına, batılarına dağılınız, 
dolaşınız. Semadan haber almamıza engel teşkil eden bu olayın ne 
olduğuna bir bakınız. Bunun üzerine, yeryüzünün doğularına, batılarına 
yayıldılar. Tihâme taraflarına doğru gitmiş olan topluluk o sırada 
Peygamber ashabı ile birlikte sabah namazını kılıyordu. Kur'ân sesini 
duyunca ona kulak verdiler ve: İşte semadan haber almamızı engelleyen 
budur, diyerek kavimlerine geri döndüler ve; Ey kavmimiz: "Gerçekten 
bizi hayrete düşüren bir Kur'ân dinledik. O doğruya götürüyor. Bundan 
ötürü biz de ona iman ettik. Rabbimize hiçbir kimseyi asla ortak 
tutmayacağız" dediler. Bunun üzerine yüce Allah, "De ki: Bana 
vahyolundu...." buyruğunu indirdi.559 

  وona  ِبِهiman ettik  فَآمنَّاileten  الرشِْدBizi  ِإلَىdoğru yola يهِدي
veنُشِْرك لَن  ortak koşmayacağızنَا ِبرب Rabbimizeادَأح  hiçbir 
şeyi 

2) Bizi doğru yola ileten ve ona (Kur’an’a) iman ettik. 
Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. 

و Veَأنَّه  şüphesiz Oالَىتَع  yücedirدج  azâmetiنَابر  
Rabbimizinام  Neَاتَّخَذ  edinmiştirًةاِحبص  bir kadınو  veلَا  ne 

edinmiştirالَدو  bir evlat 
3) Ve şüphesiz O, Rabbimizin azâmeti yücedir. Ne bir 
kadın edinmiştir ve ne bir evlat edinmiştir. 

و Veَأنَّه  gerçekكَان  şu kiقُوُلي  söylüyorlarنَاِفيهس  bizim 
beyinsizlerimizلَىع  hakkındaاللَِّه  Allahشَطَطًا  yalan 

4) Ve gerçek şu ki bizim beyinsizlerimiz Allah hakkında 
yalan söylüyorlar. 

  لَن تَقُوَلki  َأنbiz zannediyorduk  ظَنَنَّاgerçekten وَأنَّا
söylemezlerالِْإنس  insanlarو  veالِْجن  cinlerلَىع  hakkındaاللَِّه  

Allah’aاكَِذب  yalan 
5) Ve gerçekten biz zannediyorduk ki, insanlar ve cinler 
Allah’a hakkında yalan söylemezler. 

و Veَأنَّه  şu da bir gerçek kiكَان dıاٌلِرج  bazı kişilerِمن dan
 ِمنbazı kişilere  ِبِرجاٍلsığınıyorlardı  يعوذُونinsanlar الِْإنِس
الِْجن cinlerdenَو فادز büyükمه  Onlarıقًاهر  makamda 

görüyorlardı 
6) Ve şu da bir gerçek ki; insanlardan bazı kişiler cinlerden 
bazı kişilere sığınıyorlardı. Onları büyük makamda 
görüyorlardı. 

و Veمَأنَّه  onlar daظَنُّوا  zannettiğiاكَم  gibiظَنَنتُم  sanmışlardı
 hiçbir kimseyi  َأحداAllah’ın  اللَّهdiriltmeyeceğini َأن لَن يبعثَ

7) Ve onlar da zannettiği gibi, Allah’ın hiçbir kimseyi 
diriltmeyeceğini sanmışlardı. 

و Veَأنَّا  gerçektenنَاسلَم  biz yokladıkاءمالس  gökyüzünü
güçlü  شَِديداmuhafızlar  حرساdolu  مِلَئتorayı buldukْ فَوجدنَاها

و veابشُه  alevlerle  
8) Ve gerçekten biz gökyüzünü yokladık güçlü muhafızlar 
ve alevlerle orayı dolu bulduk.  
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 لَا ve  وRabbime  ربيdua edip  َأدعوBen ancak  ِإنَّماDe ki قُْل
ُأشِْرك ortak koşmuyorumِبِه  O’naادَأح  hiç kimseyi 

20) De ki: Ben ancak Rabbime dua edip ve O’na hiç 
kimseyi ortak koşmuyorum. 

 size  لَكُـمgücüne sahibim   لَا َأمِلـكHakikat ben   ِإنِّيDe ki قُْل
 ne de fayda sağlama  لَا رشَداve  وne zarar verme ضرا

21) De ki: Hakikat ben size ne zarar verme ve ne de fayda 
sağlama gücüne sahibim. 

  َأحدAllah’tan  ِمن اللَِّهkurtaramaz  لَن يِجيرِنيbeni  ِإنِّيDe ki قُْل
hiçbir kimseو  veَأِجد لَن  bulamam  ِوِنـهد ِمـن  O’ndan başka 

  sığınacak ملْتَحدا
22) De ki: Allah’tan beni kimse kurtaramaz ve ben O’ndan 
başka hiçbir sığınacak bulamam. 

  ِرسـالَاِتهِ ve  وAllah’tan  ِمـن اللَّـهِ  duyurmak  بلَاغًـا ancak ِإلَّا
elçiliktirو  Veنم  her kimِصعي  asi olursa اللَّـه  Allah’aو  ve 
ولَهسر Resulüneفَِإن  kuşkusuzلَه  ona نَـار  ateşi vardır ـنَّمهج  

cehennemخَاِلِدين  kalacağıاِفيه  içindeادَأب  ebedi 
23) (Benim görevim) ancak duyurmak ve Allah’tan 
elçiliktir. Ve her kim Allah’a ve Resulüne asi olursa, 
kuşkusuz ona içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. 

 vaad  مـا يوعـدونgördükleri    رَأواzaman  ِإذَاVaktaki حتَّـى 
edileniونلَمعيفَس  bilecekler.نم  kimin ُفـعَأض  zayıf انَاِصـر  

yardımcısınınو  veَُّأقَل  az olduğunuاددع  sayılarının 
24) Vaktaki vaad edileni gördükleri zaman, kimin 
yardımcısının zayıf ve sayılarının az olduğunu bilecekler. 

 مـا  yakın mı  َأقَِريـبben bilmem   َأدِريLakin  ِإنDe ki قُـلْ 
وندتُوع vaad edilenَأم  yoksaُلعجي  kılar لَـه  onun için ـيبر  

Rabbimادَأم  uzun bir süremi 
25) De ki: Lakin ben bilmem, vaad edilen yakın mı, yoksa 
Rabbim onun için uzun bir süremi kılar. 

اِلمع bilenِبالْغَي  Gaybıظِْهرفَلَا ي  açmaz لَـىع  kimseye ِِبـهغَي  
Gaybınıادَأح  hiçbir 

26) Gaybı bilen (Allah’tır.) Gaybını hiçbir kimseye açmaz. 
ــا ــن ارAncak  ِإلَّ ــىم تَض razı olduğunaــوٍل سر ــن   ِم

peygamberindenفَِإنَّه  O bilgilerلُكسي  getirenlereِهيدِن ييب ِمن  
önündenو  veخَلِْفِه ِمن  ardındanادصر  muhafız gönderir 

27) Ancak peygamberinden razı olduğuna (bildirebilir). O 
(Allah) bilgiler getirenlere önünden ve ardından muhafız 
gönderir. 

لَمعِلي bilsin diyeقَد َأن  Kuşkusuzلَغُواَأب  tebliğ ettiğini ِـالَاتِرس  
risaletiniِهمبر  Rablerininو  Veَاطَأح  kuşatmıştırاِبم  bulunanı 

ِهميلَد yanındaو  Veىصَأح  saymıştırَّكُل  herٍءشَي  şeyiاددع  tek 
tek  

28) Kuşkusuz Rablerinin risaletini tebliğ ettiğini bilsin diye. 
Ve yanında bulunanı kuşatmıştır. Ve her şeyi tek tek 
saymıştır.  
26-28. Gaybı yalnızca Allah'ın bildiği, bu konuda O'nun hoşnut olup 
seçtiği elçinin dışında -cinler dahil- hiç kimseye bilgi vermediği ifade 
buyurulmuştur. Allah'ın hoşnut olup seçtiği elçiden maksat peygamberler, 
onlara bildirdiği gayb bilgileri ise ilâhî vahiyler ve haberlerdir ki bunlar da 
onların peygamber olduğunu gösterir. Meselâ Hz. Peygamber'e kıyamet 
gününde ve âhirette meydana gelecek olaylar vb. birçok gayb haberini 
içeren Kur'an vahyedilmiştir. Şevkânî'nin eserinde, Kur'an ve vahiy 
dışında da Hz. Peygamber'e fiten ve benzeri bazı gayb bilgilerinin 
verildiği zikredilmiş ve âyetin bunlara da işareti söz konusu edilmiştir.479 
 
 
 
 
 
 
 

ورحت فَاُولَِئك لَماَس نا الْقَاِسطُونَ فَمِمنونَ وِلمسا الْما ِمناَنا و
 واَنْ (15) واَما الْقَاِسطُونَ فَكَانوا ِلجهنم حطَبا (14)رشدا 

 ِلنفِْتنهم (16)لَِو استقَاموا علَى الطَِّريقَةَِالَسقَيناهم مآًء غَدقًا 
 واَنَّ (17)ِفيِه ومن يعِرض عن ِذكِْر ربِه يسلُكْه عذَابا صعدا 

ا الْمداِهللا اَح عوا معدِللَِّه فَالَ ت اِجد(18)س دبع ا قَاملَم هاَنو 
 قُلْ ِانما اَدعو ربى (19)اِهللا يدعوه كَادوا يكُونونَ علَيِه ِلبدا 

 قُلْ ِانى آل اَمِلك لَكُم ضرا والَ (20)وآل اُشِرك ِبِه اَحدا 
 قُلْ ِانى لَن يِجريِنى ِمن اِهللا اَحد ولَن اَِجد ِمن (21)رشدا 

 ِاالَّ بالَغًا ِمن اِهللا وِرساالَِتِه ومن يعِص اَهللا (22)دوِنِه ملْتحدا 
 حتى ِاذَا (23)ورسولَه فَِانَّ لَه نار جهنم خاِلِدين ِفيها اَبدا 

عدونَ فَسيعلَمونَ من اَضعف ناِصرا واَقَلُّ عددا راَوا ما يو
 قُلْ ِانْ اَدِرى اَقَِريب ما توعدونَ اَم يجعلُ لَه ربى اَمدا (24)
 ِاالَّ مِن (26) عاِلم الْغيِب فَالَ يظِْهر علَى غَيِبِه اَحدا (25)

هوٍل فَِانسر ى ِمنضتا اردصلِْفِه رخ ِمنِه ويدِن ييب ِمن لُكسي 
(27) ِهميا لَداطَ ِبماَحو ِهمباالَِت روا ِرسلَغاَب اَنْ قَد لَمعِلي 

 (28)واَحصى كُلَّ شىٍء عددا 
و Veَأنَّا  gerçekten ِمنَّا içimizdeونِلمسالْم  müslüman da varو  

veَّا ِمن içimizdeالْقَاِسطُون  sapanlar da varنفَم  Her kim ـلَمَأس  
müslümansaلَِئكفَُأو  işte onlarاورتَح  arayanlardırاشَدر  hayrı 

14) Ve gerçekten içimizde müslüman da var ve sapanlar da 
var. Her kim müslümansa, işte onlar, hayrı arayanlardır.  

و Ve ـاَأم  fakat الْقَاِسـطُون  sapanlar فَكَـانُوا  olurlar ـنَّمهِلج  
cehennem içinاطَبح  odun 

15) Ve fakat sapanlar cehennem için odun olurlar.
و Veَألَّو  eğerواتَقَاماس  doğru لَىع  üzere olsalardıالطَِّريقَِة  yolلََأ  

elbetteنَاقَيس  içirirdikمه  onlaraاءم  suقًاغَد  bol 
16) Ve eğer doğru yol üzere olsalardı, elbette onlara bol su 
içirirdik. 

مِلنَفِْتنَه imtihan edelimِفيِه  Taki onlarıو  Veنم  kimِرضعي  yüz 
çevirirseِذكِْر نع  zikrindenِهبر  Rabbinin ـلُكْهسي  onu sokarız

 artan  صعداbir azaba عذَابا
17) Taki onları imtihan edelim. Ve kim Rabbinin zikrinden 
yüz çevirirse, onu artan bir azaba sokarız. 

و Veَأن  elbetteاِجدسالْم  mescitlerِللَِّه  Allah’ındır فَلَـا  etmeyin
 birine حدا َأAllah’la  اللَِّهberaber  معdua تَدعوا

18) Ve elbette mescitler Allah’ındır. Allah’la beraber birine 
dua etmeyin. 

و Veَأنَّه  gerçektenالَم  vakitقَام  kalktığıدبع  kuluاللَِّه  Allah’ın
oluyorlardı  يكُونُونNeredeyse  كَادواO’na  هyalvarmağa يدعو
 izdiham بدا ِلüzerine علَيِه

19) Ve gerçekten Allah’ın kulu O’na yalvarmağa kalktığı 
vakit. Neredeyse üzerine izdiham oluyorlardı. 
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 )73(سورة املزمل 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 ِنصفَه اَِو انقُص ِمنه (2) قُِم اللَّيلَ ِاالَّ قَِليالً (1)يآاَيها الْمزملُ 
ا سنلِْقى  ِان(4) اَو ِزد علَيِه ورتِل الْقُراَنَ ترِتيالً (3)قَِليالً 

 ِانَّ ناِشئَةَ اللَّيِل ِهى اَشد وطْاً واَقْوم ِقيالً (5)علَيك قَوالً ثَِقيالً 
 واذْكُِر اسم ربك (7) ِانَّ لَك ِفى النهاِر سبحا طَِويالً (6)

ه ِاالَّ هو  رب الْمشِرِق والْمغِرِب آل ِالَ(8)وتبتلْ ِالَيِه تبِتيالً 
 واصِبر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجرا (9)فَاتِخذْه وِكيالً 

 وذَرِنى والْمكَذِِّبني اُوِلى النعمِة ومهلْهم قَِليالً (10)جِميالً 
با  وطَعاما ذَا غُصٍة وعذَا(12) ِانَّ لَدينآ اَنكَاالً وجِحيما (11)
 يوم ترجف اْالَرض والِْجبالُ وكَانِت الِْجبالُ كَِثيبا (13)اَِليما 

 ِانآ اَرسلْنآ ِالَيكُم رسوالً شاِهدا علَيكُم كَمآ (14)مِهيالً 
 فَعصى ِفرعونُ الرسولَ (15)اَرسلْنآ ِالَى ِفرعونَ رسوالً 

اَخ اهذْنِبيالً فَاَخلُ (16)ذًا وعجا يموي متقُونَ ِانْ كَفَرتت ففَكَي 
 اَلسمآُء منفَِطر ِبِه كَانَ وعده مفْعوالً (17)الِْولْدانَ ِشيبا 

  (19) ِانَّ هِذِه تذِْكرةٌ فَمن شآَء اتخذَ ِالَى ربِه سِبيالً (18)
و Veاامطَع  yiyecek vardır ذَا takılanٍةغُص  boğazaو  Veاذَابع  

azap vardırاَأِليم  can yakıcı 
13) Ve boğaza takılan yiyecek vardır. Ve can yakıcı azap 
vardır. 

موي günُفجتَر  sarsıldığıضالَْأر  Yerو  veاُلالِْجب  dağlarınو  Ve 
 yığınları haline  مِهيلًاkum  كَِثيباdağlar  الِْجباُلgeldiğinde كَانَتْ

14) Yer ve dağların sarsıldığı gün ve dağlar saçılan kum 
yığınları haline geldiğinde. 

 شَاِهدا bir elçi  رسولًاsize  ِإلَيكُمbiz gönderdik  َأرسلْنَاŞüphesiz ِإنَّا
şahit olması içinكُملَيع  Üzerinizeاكَم  gibiلْنَاسَأر  

gönderdiğimizنوعِإلَى ِفر  Firavunaولًاسر  elçi 
15) Şüphesiz biz size bir elçi gönderdik. Üzerinize şahit 
olması için. Fir’avuna elçi gönderdiğimiz gibi. 

  فََأخَذْنَاpeygambere  الرسوَلFir’avun  ِفرعونisyan etti فَعصى
Bizde yakaladıkه  onuَأخْذًا  bir şekildeِبيلًاو  vahim 

16) Fir’avun peygambere isyan etti.  Bizde onu vahim bir 
şekilde yakaladık. 

 inkar  كَفَرتُمEğer  ِإنkorunacaksınız  تَتَّقُونnasıl فَكَيفَ
edersenizاموي  gündenُلعجي  ağartanانالِْولْد  çocuklarınاِشيب  
saçlarını 

17) Eğer inkar ederseniz çocukların saçlarını ağartan 
günden nasıl korunacaksınız. 

اءمالس Gökنْفَِطرم  yarılırِبِه  onunlaكَان dırو  Veدع  vaad 
ettiğiniه  Oولًافْعم yapıcı 

18) Gök onunla yarılır. Ve O, vaad ettiğini yapıcıdır. 
ِإن Şüphesizِذِهه  buٌةتَذِْكر  bir öğüttürنفَم  Artık kimشَاء  

dilerseَاتَّخَذ  tutarِهبِإلَى ر  Rabbineِبيلًاس  bir yol 
19) Şüphesiz bu, bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir 
yol tutar. 
 
 
 

73 MÜZZEMMİL SURESİ 
Kur'ân-ı Kerim'in 73. sûresi. 20 âyet, 258 kelime ve 888 
harften ibarettir. Fasılâsı elif harfidir. Mekkî sûrelerden 
olup Kalem sûresinden sonra nazil olmuştur. On, onbir ve 
yirminci âyetleri Medine'de nazil oldu. Bu sûreyi 
Medineliler on sekiz, Basralılar on dokuz ve diğerleri de 
yirmi âyet olarak kabul ederler. Adını birinci âyetinde 
geçen ve Hz. Peygamber (a.s.)'ı vasfeden, örtüye bürünen 
anlamındaki "Müzzemmil" kelimesinden almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

 örtüsüne bürünen  الْمزمُلEy ياَأيها
1) Ey örtüsüne bürünen.

قُم kalkََّل اللي geceِإلَّا  kaydıylaقَِليلًا  Az olmak 
2) Az olmak kaydıyla gece kalk.

فَهِنص Yarısıَأو  Veyaانْقُص  eksiltِمنْه  ondanقَِليلًا  biraz 
3) Yarısı. Veya ondan biraz eksilt.

َأو Veyaِزد  arttırِهلَيع  üzerineتِّْلرو  ağır ağır okuآنالْقُر  
Kur'an’ıِتيلًاتَر  bir düzen içinde  

4) Veya üzerine arttır. Kur'an’ı ağır ağır bir düzen içinde 
oku. 

  ثَِقيلًاbir söz  قَولًاüzerine  علَيكindireceğiz  سنُلِْقيKuşkusuz ِإنَّا
ağır 

5) Kuşkusuz üzerine ağır bir söz indireceğiz.
ِإن Muhakkak kiَئةَ نَاِش vaktiِلاللَّي  geceِهي  Oَأشَد  dahaطًْئاو  

oturaklıdırو  Veمَأقْو  daha sağlamdırِقيلًا  azda da olsa 
6) Muhakkak ki, gece vakti. O, daha oturaklıdır. Ve azda da 
olsa daha sağlamdır. 

ِإن Çünküلَك  seninِفي  içinاِراَلنَّه  gündüzاحبس  uğraştırطَِويلًا  
uzun 

7) Çünkü senin için gündüz uzun uğraştır.
و Veاذْكُر  anماس  adınıكبر  Rabbininو  Veتَّْلتَب  yönelِهِإلَي  ona

 bütünüyle تَبِتيلًا
8) Ve Rabbinin adını an. Ve bütünüyle ona yönel.

بر Rabbiشِْرِقالْم  Doğununو  veغِْرِب الْم batınınلَا  yokturِإلَه  
ilahِإلَّا  başkaوه  O’ndanْفَاتَِّخذ  edinه  O’nuِكيلًاو  vekil 

9) Doğunun ve Batının Rabbi, O’ndan başka ilah yoktur. 
O’nu vekil edin. 
(*)Bazı rivayetlerde bu ayetlerin Kur'an-ın ilk nazil olan bölümü olduğu 
söylenilmektedir. Ayrıca bazılarında kendisine vahiy ilk kez indikten 
sonra. Peygamber (a.s)'ın Hira mağarasından döndüğü ve kalbi şiddetle 
çarparken ailesine, "beni örtünüz (zemmilûnî)" dediği zaman indiği 
belirtilmiştir. Ayetlerin içeriği ikinci rivayeti daha çok 
kuvvetlendirmektedir ki, müfessirlerin çoğunluğu bu görüştedir.  

و Veِبراص  sabır etلَىع  üzerineام  neقُولُوني  söylediklerinin
و Veرجاه  ayrılمه  onlardanارجه  şekildeِميلًاج  güzel 

10) Ve ne söylediklerinin üzerine sabır et. Ve onlardan güzel 
şekilde ayrıl. 

و Veِنيذَر  bana bırakو  Veكَذِِّبينالْم  Yalanlayanlarıُأوِلي  
sahibiِةمالنَّع  Nimetملْههمو  onlara mühlet verقَِليلًا  biraz 

11) Ve nimet sahibi (olup). Yalanlayanları bana bırak. Ve 
onlara biraz mühlet ver. 

ِإن Kuşkusuzنَايلَد  bizim katımızdaَأنكَالًا  Bukağılarو  Ve
 cehennem vardır جِحيما

12) Kuşkusuz bizim katımızda. Bukağılar (ağır 
boyunduruk, prangalar). Ve cehennem vardır. 

 
 
 
 
 

Cüz 29 – Sure 73                                       Müzzemmil Suresi                                              Sayfa 573 



74 MÜDESSİR SURESİ  
Kur'an-ı Kerim'in 74. sûresi. 56 âyet, 255 kelime ve 1010 
harften ibarettir. Fasılası elif, he, nûn, dal ve ra harfleridir. 
Mekkî sûrelerden olup, Alâk sûresinden sonra nâzil 
olmuştur. Kur'an'ın ilk nâzil olan sûresi olduğu rivâyet 
edildiği gibi, Müzzemmil sûresinden sonra nâzil olduğu da 
rivayet edilmektedir. Ancak ilk nâzil olan âyetlerin, Alak 
sûresinin birinci bölümünü oluşturan ayetler olduğu 
ittifakla kabul edilmiştir. 480Adını ilk ayetinde geçen, örtüye 
bürünen anlamındaki "müddessir" kelimesinden almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın لَِّه الadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

 örtüsüne bürünen  الْمدثِّرEy ياَأيها
1) Ey örtüsüne bürünen. 

قُم Kalkفََأنِذر  Öğüt ver 
2) Kalk, öğüt ver. 

و Veكبر  Rabbiniرفَكَب  tekbir et 
3) Ve Rabbini tekbir et. 

و Veكابِثي  elbiseniرفَطَه  temizle 
4) Ve elbiseni temizle. 

و Veزجالر  pisliktenرجفَاه  kaçın 
5) Ve pislikten kaçın. 

و Veلَا  yapmaنُنتَم  istekte bulunmak içinتَكِْثرتَس  çok iyilik 
6) Ve çok istekte bulunmak için iyilik yapma. 
Yani: Amelinle Allah'a karşı minnet ederek onu çok görme.481 

و Veكبِلر  Rabbin içinِبرفَاص  sabret 
7) Ve Rabbin için sabret. 

 üfürüldüğü  ِفي النَّاقُوِرSur’a  نُِقرzaman فَِإذَا
8) Sur’a üfürüldüğü zaman. 

فَذَِلك İşteِئٍذموي  o günموي  bir gündürِسيرع  zorlu 
9) İşte o gün zorlu bir gündür. 

 kolay  يِسيٍرdeğildir  غَيرKâfirler  الْكَاِفِرينüzerine علَى
10) Kâfirler üzerine kolay değildir.” 

 yalnız  وِحيداyarattığım  خَلَقْتkimseyiُ  منVe وbana bırak ذَرِني
olarak 

11) Ve yalnız olarak yarattığım kimseyi, bana bırak. 
 و Veُلْتعج  verdimلَه  onaالًام  malاوددمم  geniş 

12) Ve ona geniş mal verdim. 
و Veِنينب  çocuklar verdimاودشُه  göz önünde 

13) Ve göz önünde çocuklar verdim. 
و Veُتدهم  önüneلَه  onunاِهيدتَم  nimetler serdim 

14) Ve onun önüne nimetler serdim. 
ثُم Sonraعطْمي  umuyorَأن  daha daَأِزيد  arttırmamı 

15) Sonra daha da arttırmamı umuyor. 
 ayetlerimize karşı  ِلآياِتنَاidi  كَانŞüphesiz o  ِإنَّهHayır كَلَّا

 pek inatçıعِنيدا
16) Hayır. Şüphesiz o ayetlerimize karşı pek inatçı idi. 

ِهقُهُأرس Onu süreceğimاودعص  sarp bir yokuşa 
17) Onu sarp bir yokuşa süreceğim. 
Âyetler, Velîd b, Muğire hakkında inmiş olsa da amacı genel olup şu 
mesajı vermektedir: Nimete karşı şükretmek, nimet sahibine minnettar 
olmak en yalın ahlâki ödevlerden biri, akıl ve adalet gereğidir. Sıradan 
birinin alelade yardım ve iyiliğine bile minnettar olup teşekkür ederken 
varlığımızı, hayatımızı, sahip olduğumuz, yararlandığımız her türlü maddi 
ve manevi nimet ve imkânları lütfeden Allah'a minnettar olmamak, 
şükretmemek, ibadet ve itaat etmemek büyük bir nankörlüktür; özellikle 
Allah'm varlığını ve birliğini tanımamaktan da öte giderek inkâr, şirk ve 
zulüm hareketlerine öncülük etmek bütün nankörlüklerin ve 
haksızlıkların en ağırı, en vahimidir.482 
 
 

ِل وثُلُثَِى اللَّي ى ِمنناَد قُومت كاَن لَمعي كبِانَّ ر ثُلُثَهو فَهِنص
 اَنْ لَن ِلمع ارهالنلَ واللَّي رقَداُهللا يو كعم الَِّذين طَآِئفَةٌ ِمنو
تحصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرؤا ما تيسر ِمن الْقُراَِن عِلم اَنْ سيكُونُ 

ونَ ِفى اْالَرِربضونَ يراَخى وضرم كُمِل اِهللا ِمنفَض ونَ ِمنغتبِض ي
واَخرونَ يقَاِتلُونَ ِفى سِبيِل اِهللا فَاقْرؤا ما تيسر ِمنه واَِقيموا 
الصلَوةَ واَتوا الزكَوةَ واَقِْرضوا اَهللا قَرضا حسنا وما تقَدموا 

اِهللا ه دِعن وهِجدٍر تيخ ِمن فُِسكُما الَنراَج ظَماَعا وريخ و
 ِحيمر وا اَهللا ِانَّ اَهللا غَفُورِفرغتاس(20)و 

  )74(سورة املدثر 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 ثِّردا الْمهآاَي(1)ي ِذرفَاَن (2) قُم رفَكَب كبر(3) و كابِثيو 
 رفَ(4)فَطَه زجالرو  رج(5)اه كِْثرتست ننمالَ ت(6) و 

 ِبرفَاص كبِلراقُوِر (7)وِفى الن ِقرِئٍذ (8) فَِاذا نموي فَذَِلك 
 ِسريع موِسٍري (9)يي رغَي لَى الْكَاِفِرين(10) ع نمِنى وذَر 

 وبِنني (12) وجعلْت لَه ماالً ممدودا (11)خلَقْت وِحيدا 
 ثُم يطْمع اَنْ اَِزيد (14) ومهدت لَه تمِهيدا (13)شهودا 

 (17) ساُرِهقُه صعودا (16) كَالَّ ِانه كَانَ الَياِتنا عِنيدا (15)

ِإن Şüphesiz ـكبر  Rabbin لَـمعي  biliyor ki َأنَّـك  sen تَقُـوم  
kalkmaktasınنَى َأد eda ettiğini ثُلُثَـي ِمن  üçte ikisinde ِـلاللَّي  

Geceninو  veفَهِنص  yarısındanو  veثُلُثَه  üçte birindenو  Ve
  وseninle  معكbulunanlar  الَِّذينdan ِمنbir gurubun da طَاِئفَةٌ

Veاللَّه  Allahرقَدي  takdir ettiَلاللَّي  Geceو  veا  ـارلنَّه gündüzü
ِلمع bildiوصتُح لَن َأن  sayamayacağınızıه  Onu فَتَـاب  bundan 

döndüكُملَيع  Sizin için فَـاقْر okuyunuz ـاوا مء geleni ـرستَي  
kolayınızaِمن  danآِنالْقُر  Kur'anِلمع  bildiكُونيس َأن  olacağını

ِمنْكُم Sizdenىضرم  hastalarınو  Veونآخَر  diğerleriونِربضي  
dolaşanlarِضِفي الَْأر  yeryüzündeتَغُونبي  aramak içinِلفَض ِمن  
fazlındanاللَِّه  Allah’ınو  ve ونآخَـر  diğerleri قَـاِتلُوني  savaşa 

çıkanlarِبيِلِفي س  yolundaاللَِّه  Allah واءفَـاقْر  okuyunuz ـام  
geleniرستَي  kolayınızaِمنْه  Ondanو  Ve ـواَأِقيم  kılın َـلَاةالص  

Namazو  veآتُوا  verin َكَـاةالز  zekâtıو  Ve ـواَأقِْرض  bir borç 
verinاللَّه  Allah’aاضقَر  boçlaنًاسح  güzelو  Veام  ne وامتُقَـد  

gönderirsenizــكُم ــرٍ Kendiniz  ِلَأنْفُِسـ ــن خَيـ hayır  ِمـ
وهتَِجدbulursunuzِعنْد  katındaاللَِّه  Allahوه  ondanارخَي  daha 

hayırlısınıو  veظَمَأع  daha büyük اـرَأج  ecrini bulursunuzو  
Veواتَغِْفراس  istiğfar edinاللَّه  Allah’aِإن  Çünküاللَّه  Allahغَفُور  

gafurdurِحر يم Rahimdir 
20) Şüphesiz Rabbin biliyor ki sen kalkmaktasın. Gecenin üçte 
ikisinde ve yarısından ve üçte birinden. Ve seninle bulunanlardan 
bir grubun da eda ettiğini.. Gece ve gündüzü Allah takdir etti. Onu 
sayamayacağınızı bildi. Sizin için bundan döndü. Kur'an’dan 
kolayınıza geleni okuyunuz. Sizden hastaların olacağını bildi. Ve 
diğerleri Allah’ın fazlından aramak için yeryüzünde dolaşanlar ve 
yine diğerleri Allah yolunda savaşa çıkanlar. Ondan kolayınıza 
geleni okuyunuz. Namaz kılın ve zekâtı verin. Ve Allah’a güzel 
borçla bir borç verin. Ve Kendiniz için ne hayır gönderirseniz Allah 
katında ondan daha hayırlısını ve daha büyük ecrini bulursunuz. 
Ve Allah’a istiğfar edin. Çünkü Allah Gafurdur. Rahimdir.560 
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 رقَدو فَكَّر ه(18)ِان رقَد ف(19) فَقُِتلَ كَي رقَد فقُِتلَ كَي ثُم 
(20) ظَرن (21) ثُم رسبو سبع (22) ثُم ركْبتاسو رباَد ثُم 
(23) ثَرؤي رذَآ ِاالَّ ِسحذَآ ِاالَّ(24) فَقَالَ ِانْ هلُ  ِانْ هقَو 
 الَ (27) ومآ اَدريك ما سقَر (26) ساُصِليِه سقَر (25)الْبشِر 

 ذَرالَ تِقى وبِر (28)تشةٌ ِللْباح(29) لَو رشةَ ععا ِتسهلَيع 
  وما جعلْنآ اَصحاب الناِر ِاالَّ ملَِئكَةً وما جعلْنا ِعدتهم ِاالَّ(30)

 الَِّذين اددزيو ابوا الِْكتاُوت الَِّذين ِقنيتسوا ِليكَفَر ةً ِللَِّذيننِفت
اَمنوآ ِاميانا والَ يرتاب الَِّذين اُوتوا الِْكتاب والْمؤِمنونَ وِليقُولَ 

 ِبهذَا مثَالً الَِّذين ِفى قُلُوِبِهم مرض والْكَاِفرونَ ماذَآ اَراد اُهللا
 كبر ودنج لَمعا يمآُء وشي نِدى مهيآُء وشي نِضلُّ اُهللا مي كَذَِلك

 (32) كَالَّ والْقَمِر (31)ِاالَّ هو وما ِهى ِاالَّ ِذكْرى ِللْبشِر 
 ربِل ِاذْ اَداللَّي(33)و فَرِح ِاذَآ اَسبالص(34) وى  ِاندا ِالحه

 ِلمن شآَء ِمنكُم اَنْ يتقَدم اَو (36) نِذيرا ِللْبشِر (35)الْكُبِر 
 راَختةٌ (37)يِهينر تبا كَسفٍْس ِبم(38) كُلُّ ن ابحِاالَّ اَص 
 (41) عِن الْمجِرِمني (40) ِفى جناٍت يتسآَء لُونَ (39)الْيِمِني 
 (43) قَالُوا لَم نك ِمن الْمصلِّني (42)كَكُم ِفى سقَر ما سلَ

 ِكنيالِْمس طِْعمن كن لَم(44)و آِئِضنيالْخ عم وضخا نكُنو 
 (47) حتى اَتينا الْيِقني (46) وكُنا نكَذِّب ِبيوِم الديِن (45)

35) Şüphesiz o büyüklerden biridir. 
 İnsanlara  ِللْبشَِرbir öğüttür نَِذيرا

36) İnsanlara bir öğüttür. 
نِلم kimiشَاء  isterseِمنْكُمSizdenمتَقَدي َأن ileri gitmekَأو  Veya 

تََأخَّري gecikirse 
37) Kiminiz ileri gitmek isterse. Veya gecikirse. 

 rehindir  رِهينَةkazandığıٌكَسبتileِْبماnefisنَفٍْسHerكُّل
38) Her nefis kazandığı ile rehindir. 

 Sağ  الْيِميِنashabı  َأصحابhariç ِإلَّا
39) Sağ ashabı hariç. 

  Sualleşirler  يتَساءلُونCennetin جنَّاٍتiçindedir ِفي
40) Cennetin içindedirler. Sualleşirler. 

نعdanِرِمينجالْم Günahkârlar 
41) Günahkârlardan. 

 sakara  ِفي سقَرSizi sürükleyen  سلَكَكُمnedir? ما
42) Sizi sakara (cehenneme) sürükleyen nedir? 

 namaz kılanlarالْمصلِّينdanِمنBiz değildik لَم نَكderler قَالُو
43) Biz namaz kılanlardan değildik derler. 

و Veلَم نَك  biz değildikنُطِْعم  yidirenlerden ِكينالِْمس yoksullara 
44) Ve yoksullara yidirenlerden değildik. 

و Veكُنَّا biz dalardıkنَخُوض  boş şeylereعم  birlikteالْخَاِئِضين  
dalanlarla 

45) Ve boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık. 
وVeكُنَّا bizنُكَذِّب yalanlardıkِموِبي  gününüيِنالد  ceza 

46) Ve biz ceza gününü yalanlardık. 
 Yakin  الْيِقينbize gelinceye  َأتَانَاkadar حتَّى

47) Yakin (ölüm) bize gelinceye kadar. 
 
 

ِإنَّهOفَكَّر  düşündüو  veرقَد  takdir etti 
18) O düşündü ve takdir etti.

 ölçüp biçti  قَدرNasıl  كَيفKahrolasıَ فَقُِتَل
19) Kahrolası. Nasıl ölçüp biçti.

ثُم Yineقُِتَل  kahrolasıَفكَي  Nasılرقَد  ölçüp biçti 
20) Yine kahrolası. Nasıl ölçüp biçti.

ثُم Sonraنَظَر  baktı 
21) Sonra  baktı.

ثُمSonraسبعyüzünü ekşittiو  veرسب kaşlarını çattı 
22) Sonra yüzünü ekşitti ve kaşlarını çattı.

ثُم Sonraربَأد  sırtını döndüو  veرتَكْباس  büyüklendi 
23) Sonra sırtını döndü ve büyüklendi.

bir sihirdir  ِسحرancak لَّا ِإbu  هذَاKuşkusuz  ِإنDedi ki فَقَاَل
ْؤثَري aktarılıp öğrenilen 

24)Dedi ki: Kuşkusuz bu ancak aktarılıp öğrenilen bir 
sihirdir. 

ِإنKuşkusuzذَاه buِإلَّاAncakُلقَو sözüdürشَِرالْب beşer 
25) Kuşkusuz bu ancak beşer sözüdür.

 sakara  سقَرOnu atacağım سُأصِليِه
26) Onu sakara atacağım.

وVeامmisinاكرَأد sen bilirام  ne nedirقَرس sakar 
27) Ve sen sakar ne nedir bilirmisin?

 ileriye bırakır  تَذَرne de  لَاve  وgeriye  تُبِقيNe لَا
28) Ne geriye bırakır ve ne de ileri bırakır.

  Deriyi ِللْبشَِر kavurdukça kavurur لَواحةٌ
29) Deriyi kavurdukça kavurur.

 on  عشَرdokuz vardır  ِتسعةÜzerindeَ علَيها
30) Üzerinde on dokuz (bekçi) vardır.

و Veامmadıkلْنَاعج  Biz kılابحَأص bekçileriniالنَّاِر Cehennem
  ِعدتَهمBiz kıldık  ما جعلْنَاVe  وmeleklerden  ملَاِئكَةancakً ِإلَّا

onların sayılarınıِإلَّا  ancakًِفتْنَة  bir fitneِللَِّذين  kimseler için
 ُأوتُواkimselerالَِّذينyakinen inansınlar  ِليستَيِقنinkarcı كَفَروا

verilenالِْكتَاب  Kitapو Veاددزيartsınالَِّذين  kimselerin deنُواآم  
iman edenانًاِإيم imanlarınıو Veتَابرلَا ي kuşkulanmasınالَِّذين  

kimselerُأوتُوا verilenالِْكتَاب  kitapو  veْؤِمنُونالْم iman edenو  
Veقُوَلِلي  demeleri içinالَِّذين  kimselerِفي قُلُوِبِهم kalplerinde 

olanضرم  hastalıkو  veونالْكَاِفر  kafirlerinاذَام  neyiادَأر  
murat etmiştirاللَّه  Allahذَاِبه  buثَلًام  örnekleكَذَِلك  İşte 

böyleceُِّضلي  saptırırاللَّه Allahنم kimseyiشَاءي  dilediğiو  ve
 مما يعلVeَ وdilediği  يشَاءkimseyi de منhidayet eder يهِدي
bilirنُودج ordusunuكبر Rabbininِإلَّا  ancakوه oو  Veا ِهيم  o
 insanlar için  ِللْبشَِرbir öğüttür  ِذكْرىancak ِإلَّا

31) Ve Biz Cehennem bekçilerini ancak meleklerden kıldık. 
Ve Biz onların sayılarını ancak inkarcı kimseler için bir 
fitne kıldık. Kitap verilen kimseler yakinen inansınlar. Ve 
iman eden kimselerin de imanlarını artsın. Ve iman eden ve 
kitap verilen kimseler kuşkulanmasın. Ve kalplerinde 
hastalık olan kimseler kafirler (şöyle desin)Allah bu örnekle 
neyi murat etmiştir demeleri için. İşte böylece, Allah 
dilediği kimseyi saptırır ve dilediği kimseyi de hidayet eder. 
Ve Rabbinin ordusunu ancak o bilir. Ve  insanlar için ancak 
o bir öğüttür. 

 Ay'a  الْقَمِرyemin olsun ki  وHayır كَلَّا
32) Hayır. Ay'a yemin olsun ki.

و Veَِّل اللي geceyeِْإذ  zamanربَأد  dönüp gittiği 
33) Ve dönüp gittiği zaman geceye.

و Veِحبالص  sabahaِإذَا  zamanفَرَأس  ağardığı 
34) Ve ağardığı zaman sabaha.

 büyüklerden  الْكُبِرbiridir  لَِإحدىŞüphesiz o ِإنَّها
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75 KIYAMET SURESİ 
Kur'ân-ı Kerim'in 75. sûresi. Sûre, adını ilk âyetinde geçen 
"Kıyâmet" kelimesinden almıştır. Bununla beraber surede 
Kıyâmet konusu işlendiğinden dolayı da bu ismi almış 
olabilir. Mekke'de nâzil olmuştur. 40 âyet, 199 kelime ve 
352 harften ibarettir.  

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

 Kıyamet الِْقيامِةgününe ِبيوِمandolsun  ُأقِْسمHayırلَا
1) Hayır. Kıyamet gününe yemin olsun.  

و Veلَا ُأقِْسم  andolsunِبالنَّفِْس  nefseِةاماللَّو  kınayıcı 
2) Ve kınayıcı nefse yemin olsun. 

بسحَأي mı sanıyor?انالِْإنس  İnsanعمنَج َألَّن  toplamayacağımızı 
هِعظَام kemiklerini 

3) İnsan, kemiklerini toplamayacağımızı mı sanıyor? 
  بنَانَهparmak  علَى َأن نُسويgücümüz yeter  قَاِدِرينEvet بلَى

onların uçlarını 
4) Evet onların parmak uçlarını (derleyip yeniden düzene 
koymaya) gücümüz yeter. 

 önden  َأمامهkötülük  ِليفْجرinsan  الِْإنسانistiyor  يِريدAksine بْل
5) Aksine insan önden kötülük istiyor. 

  الِْقيامِةgünü  يومne zaman olacağını  َأيانsoruyor يسَأُل
Kıyamet 

6) Kıyamet günü ne zaman olacağını soruyor. 
 Göz  الْبصرkamaştığı  بِرقzamanَ فَِإذَا

7) Göz kamaştığı zaman. 
و Veَفخَس  tutulduğundaرالْقَم  ay 

8) Ve ay tutulduğunda, 
و Veِمعج toplatıldığındaسالشَّم güneşو  veرالْقَم  ay 

9) Ve ay ve güneş toplatıldığında. 
 kaçış الْمفَرnerede?َأينOgünيومِئٍذinsanالِْإنسانderيقُوُل

10) O gün insan kaçış nerede? der, 
 Sığınak ta  وزرyoktur  لَاHayır كَلَّا

11) Hayır. Sığınak da yoktur. 
كبِإلَى ر Rabbinin huzurudurِئٍذموي O günتَقَرسالْم karar mekanı 

12) O gün karar mekanı Rabbinin huzurudur. 
  قَدمher ne  ِبماO gün  يومِئٍذinsana  الِْإنسانhaber verilir ينَبُأ

takdim etmişو  veَأخَّر  ertelemişse 
13)O gün insan her ne takdim etmiş ve ertelemişse haber 
verilir. 

  بِصيرةnefsiniٌ  نَفِْسِهkendi  علَىinsan ان الِْإنسBilakis بْل
görmektedir 

14) Bilakis insan kendi nefsini görmektedir. 
و Veلَو  her ne kadarَألْقَى  ortaya atsa daاِذيرعم  özürlerه  o 

15) Ve her ne kadar o özürler ortaya atsa da. 
 acele etmek  ِلتَعجَلdilini  ِلسانَكonu  ِبِهhareket  تُحركettirme لَا

içinِبِه  Vahiy gelirken 
16)Vahiy gelirken acele etmek için dilini onu (Kur’an’ı 
bellemek için) hareket ettirme. 

ِإن Kuşkusuzنَالَيع  bize aitهعمج  onu toplamakو  veآنَهقُر  
okutmak 

17) Kesin, onu toplamak ve okutmak bize ait. 
 o  قُرآنَهtabi ol  فَاتَِّبعOnu  هokunduğu  قَرْأنَاzaman فَِإذَا

okunana 
18) Onu okunduğun zaman o, okunana tabi ol. 

ثُم Sonraِإن  kuşkusuzنَالَيع  bize aitانَهيب  onu açıklamak 
19) Sonra kuşkusuz onu açıklamak bize ait. 
 
 

 فَماَ لَهم عِن التذِْكرِة (48)شاِفِعني فَما تنفَعهم شفَاعةُ ال
 ِرِضنيعةٌ (49)مِفرنتسم رمح مهٍة (50) كَاَنروقَس ِمن تفَر 

 (52) بلْ يِريد كُلُّ امِرٍئ ِمنهم اَنْ يؤتى صحفًا منشرةً (51)
 فَمن (54) ِانه تذِْكرةٌ  كَالَّ(53)كَالَّ بلْ الَ يخافُونَ اْالَِخرةَ 

 هآَء ذَكَرلُ (55)شاَه وآَء اُهللا هشونَ ِاالَّ اَنْ يذْكُرا يمو 
 (56)التقْوى واَهلُ الْمغِفرِة 

  ) 75(سورة القيامة 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 (2) ِبالنفِْس اللَّوامِة  وآل اُقِْسم(1)آل اُقِْسم ِبيوِم الِْقيمِة 
 هِعظَام عمجن انُ اَلَّنساِْالن بسحلَى اَنْ (3)اَيع لَى قَاِدِرينب 

 هاننب ىوس(4)ن هاماَم رفْجانُ ِليساِْالن ِريدلْ يئَلُ (5) بسي 
 وخسف الْقَمر (7) فَِاذَا بِرق الْبصر (6)اَيانَ يوم الِْقيمِة 

(8) رالْقَمو سمالش ِمعج(9) و نِئٍذ اَيموانُ يسقُولُ اِْالني 
 فَر(10)الْم رز(11) كَالَّ الَ و قَرتسِئٍذ الْمموي كبِالَى ر 
(12) راَخو ما قَدِئٍذ ِبمموانُ يسا اِْالنؤبنِل اْ(13) يانُ  بسِالن

 الَ تحرك ِبِه (15) ولَو اَلْقَى معاِذيره (14)علَى نفِْسِه بِصريةٌ 
 فَِاذَا (17) ِانَّ علَينا جمعه وقُراَنه (16)ِلسانك ِلتعجلَ ِبِه 
 هاَنقُر ِبعفَات اهأْن(18)قَر هانيا بنلَيِانَّ ع (19) ثُم  

افَم vermezمهتَنْفَع  Onlara faydaُةشَفَاع  şefaatıالشَّاِفِعين  şefaat 
edenlerin 

48) Onlara şefaat edenlerin şefaatı fayda vermez.
ما لَهفَم Onların ne mazeretleri var?نع denِةالتَّذِْكر zikrimiz
ِرِضينعم yüz çevirmelerinin 

49) Onların zikrimizden yüz çevirmelerinin ne mazeretleri 
var? 

مكََأنَّه Onlar gibidirرمح  eşekleriٌةتَنِْفرسم  yaban 
50) Onlar yaban eşekleri gibidir.

 Aslan قَسورٍةdan ِمنürkmüş فَرتْ
51) Aslandan ürkmüş.

 َأنonların  ِمنْهمkendisine  امِرٍئherbiri  كُلisterُّ  يِريدHayır بْل
 açılmış  منَشَّرةsahifelerinً  صحفًاverilmesini يْؤتَى

52) Hayır onların herbiri kendisine açılmış sahifelerin 
verilmesini ister.561 

 ahiretten  الْآِخرةkorkmuyorlarَ  لَا يخَافُونAksine  بْلHayır كَلَّا
53) Hayır. Aksine ahiretten korkmuyorlar.

 bir öğüttür  تَذِْكرةşüphesiz oٌ  ِإنَّهHayır كَلَّا
54) Hayır şüphesiz o bir öğüttür.

نفَم Kimشَاء  dilerseذَكَر  öğüt alsınه  ondan 
55) Kim dilerse ondan öğüt alsın.

و Veام  almazlarونذْكُري  öğütِإلَّا  ancakشَاءي َأن  dilemedikçe
اللَّه Allahوه  odurُلَأه  layıkىالتَّقْو  sakınılmayaو  Veُلَأه  

sahibi deِةغِْفرالْم  mağfiret   
56) Ve ancak Allah dilemedikçe öğüt almazlar. Sakınılmaya 
layık. Ve mağfiret sahibi odur. 
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 وجوه (21) وتذَرونَ اْالَِخرةَ (20)كَالَّ بلْ تِحبونَ الْعاِجلَةَ 
 ووجوه يومِئٍذ (23) ِالَى ربها ناِظرةٌ (22)يومِئٍذ ناِضرةٌ 

 كَالَّ ِاذَا بلَغِت (25) تظُن اَنْ يفْعلَ ِبها فَاِقرةٌ (24)باِسرةٌ 
اِقىراٍق (26) التر نِقيلَ م(27) و اقالِْفر هاَن ظَن(28) و 

 (30) ِالَى ربك يومِئٍذ الْمساق (29)والْتفَِّت الساق ِبالساِق 
 ثُم (32) ولَِكن كَذَّب وتولَّى (31)فَالَ صدق والَ صلَّى 

 ثُم (34)ى لَك فَاَولَى  اَولَ(33)ذَهب ِالَى اَهِلِه يتمطَّى 
 اَيحسب اِْالنسانُ اَنْ يترك سدى (35)اَولَى لَك فَاَولَى 

 ثُم كاَنَ علَقَةً (37) اَلَم يك نطْفَةً ِمن مِنى يمنى (36)
 فَجعلَ ِمنه الزوجيِن الذَّكَر واْالُنثَى (38)فَخلَق فَسوى 

 (40)لَيس ذَِلك ِبقَاِدٍر علَى اَنْ يحِيى الْموتى  اَ(39)
 )76(سورة اإلنسان 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
هلْ اَتى علَى اِْالنساِن ِحني ِمن الدهِر لَم يكُن شيئًا مذْكُورا 

 نبتِليِه فَجعلْناه سِميعا  ِانا خلَقْنا اِْالنسانَ ِمن نطْفٍَة اَمشاٍج(1)
 ِانا (3) وِاما كَفُورا   ِانا هديناه السِبيلَ ِاما شاِكرا(2)بِصريا 

 ِانَّ اْالَبرار (4)اَعتدنا ِللْكَاِفِرين سالَِسالً واَغْالَالً وسِعريا 
  (5)ورا يشربونَ ِمن كَاٍْس كَانَ ِمزاجها كَافُ

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

 uzun  ِحينİnsanın  الِْإنساِنüzerinden  علَىgeçmedi  َأتَى?mi هْل
 anılmaya  مذْكُوراbir şey  شَيًئاolmadığı  لَم يكُنbir süre ِمن الدهِر

değer 
1)İnsanın üzerinden, anılmaya değer bir şey olmadığı, uzun 
bir süre geçmedi mi? 

 bir  نُطْفٍَةdan ِمنinsanı  الِْإنسانbiz yarattık ki  خَلَقْنَاŞüphesiz ِإنَّا
suشَاٍجَأم  karmaşıkتَِليِهنَب  deneyelimلْنَاعفَج  kıldıkه  Onuاِميعس  

işitenاِصيرب  gören 
2) Şüphesiz biz insanı, karmaşık bir sudan yarattık ki 
deneyelim. Onu işiten, gören kıldık. 

  شَاِكراya ِإما yolu السِبيَل biz ona gösterdik  هدينَاهGerçekten ِإنَّا
şükredici olurو  veاِإم  ya daاكَفُور  nankör 

3) Gerçekten biz ona yolu gösterdik; ya şükredici olur ve ya 
da nankör. 

  سلَاِسلًاkâfirlere  ِللْكَاِفِرينbiz hazırladık  َأعتَدنَاDoğrusu ِإنَّا
zincirlerو  veَأغْلَالًا  tasmalarو  veاِعيرس  çılgınca bir ateş 

4) Doğrusu biz kâfirlere zincirler ve tasmalar ve çılgınca bir 
ateş hazırladık. 

ِإن Şüphesiz kiاررالَْأب  iyilerونبشْري  içerlerكَْأٍس ِمن  bir 
kadehtenكَان  olanاهاجِمز  karışımıاكَافُور  kafur 

5) Şüphesiz ki iyiler, karışımı kafur olan bir kadehten 
içerler. 
Kâfur, suyu, kâfur beyazlığı, kokusu ve soğukluğunda olan bir cennet 
gözesinin adıdır. Fakat bunda, kâfurun hoş olmayan tadı ve zararı yer 
almamıştır. Buna göre ayetteki ifadenin manası, "Bu şarab, o gözenin 
suyu ile karışmış (böylece güzelleşmiş) bir şarabtır."483  
 

 aceleciliği  الْعاِجلَةseviyorsunuzَ  تُِحبونBilakis  بْلHayır كَلَّا
20) Hayır. Bilakis aceleciliği seviyorsunuz.

و Veونتَذَر  bırakıyorsunuzَةالْآِخر  ahireti 
21) Ve ahireti bırakıyorsunuz.

وهجو Yüzlerِئٍذموي  O günٌةنَاِضر  parlaktır 
22) O gün. Yüzler parlaktır.

 bakmaktadırlar  نَاِظرةRabbineٌ ِإلَى ربها
23) Rabbine bakmaktadırlar.

و Veوهجو  yüzler vardırِئٍذموي  o günٌةاِسرب  asıktır 
24) Ve yüzler vardır o gün asıktır.

تَظُن Zanneder َلفْعي َأن yapılacakاِبه  kendisineٌةفَاِقر  bel 
kemiklerini kıran 

25)Bel kemiklerini kıran kendisine yapılacak zanneder. 
 can boğaza  التَّراِقيdayandığı بلَغَتzamanْ ِإذَاHayırكَلَّا

26) Hayır, can boğaza dayandığı zaman.
و Veِقيَل  denilir kiنم  Kimاٍقر  kurtaracak 

27) Ve denilir ki: Kim kurtaracak.
و Veظَن anlarَأنَّه onunُاقالِْفر  kesin ayrılık olduğunu 

28) Ve onun kesin ayrılık olduğunu anlar.
و Veْالْتَفَّت  dolaştığındaُاقالس  ayakاِقِبالس  ayağa 

29) Ve ayak ayağa dolaştığında.
كبِإلَى ر Rabbineِئٍذموي  O günُاقسالْم  sevk edilir 

30) O gün Rabbine sevk edilir.
 namaz kıldı صلَّىne de لَاve وtasdik etti صدقNeَفَلَا

31) Ne tasdik etti ve ne de namaz kıldı.
و Veلَِكن  aksineكَذَّب  yalanlayıpو ve لَّىتَو yüz çevirdi 

32) Ve aksine yalanlayıp ve yüz çevirdi.
ثُم Sonraبذَه  gittiِلِهِإلَى َأه  ailesinin yanınaطَّىتَمي  övünerek 

33) Sonra övünerek ailesinin yanına gitti.
 dahası layık  فََأولَىsana  لَكLayık َأولَى

34) Layık sana dahası layık.
ثُم Sonra yineلَىَأو  layıkلَك  sanaلَىفََأو  dahası layık 

35) Sonra yine layık sana dahası layık.
بسحَأي mı sanıyor?انالِْإنس  İnsanكتْري َأن  bırakılacağınıىدس  

başıboş 
36) İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

كي َألَم değil miydiًنُطْفَة  bir damla suِمن denِنيم meniنَىمي  
dökülen 

37)(İnsan)dökülen meniden bir damla su değil miydi.
ثُم Sonraكَان  olduًلَقَةع  bir kan pıhtısıَفَخَلَق  yaratıpىوفَس  

düzenledi 
38) Sonra bir kan pıhtısı oldu, yaratıp düzenledi. 

  الُْأنثَىve  وerkek  الذَّكَرçiftler  الزوجيِنOndan  ِمنْهkıldı فَجعَل
dişi 

39) Ondan çiftler, erkek ve dişi kıldı.
سَألَي değilmidir?ذَِلك  şekildeِبقَاِدٍر  kadirِييحي لَى َأنع  

diriltmeyeتَىوالْم  Ölüleri 
40) Bu şekilde. Ölüleri diriltmeye kadir değilmidir?

 
76 İNSAN SURESİ 

Kur'an-ı Kerîm'in 76. suresi, 31 ayet; 240 kelime ve 1053 
harftir. Surenin mekkî veya medenî oluşunda ihtilâf vardır. 
İşlenen konu açısından daha çok mekkî sûrelere 
benzemektedir. "İnsan" isminin yanında "Dehr", "Ebrâr", 
"Emşâc", "Hel Etâ" gibi isimleri de vardır. 
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12) Ve sabretmeleri sonucunda onları cennetle ve 
ipekle ödüllendirir. 

تَِّكِئينم yaslanırlarاِفيه  Oradaلَىع  üzerineاِئِكالَْأر  tahtların لَا 
نوري görmeyeceklerdirاِفيه  Oradaاسشَم  güneş de لَا و 

  soğuk da زمهِريرا
13) Orada tahtların üzerine yaslanırlar. Orada güneş 
de görmeyeceklerdir soğuk da. 

وVeًةاِنيد yakındır ِهملَيع onlara اِظلَالُه gölgeleriْذُلِّلَتو  
kolaylaştırıldıkçaاقُطُوفُه  Devşirilmeleri de تَذِْليلًا 
kolaylaştırılmıştır 

14) Ve gölgeleri onlara yakındır. Devşirilmeleri de 
kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmıştır. 

و Veُطَافي  dolaştırılırِهملَيع  çevrelerindeٍةِبآِني  kaplarٍةِفض ِمن  
gümüştenو  veاٍبَأكْو  kupalarْكَانَت  olanاِريرقَو  billurdan 

15) Ve çevrelerinde gümüşten billurdan olan kaplar ve 
kupalar dolaştırılır. 

 tesbit  قَدروGümüşten  ِمن ِفضٍةbillur kaplar kiيرقَواِر
etmişlerdirاه  onlarıاتَقِْدير  belli bir ölçüyle 

16) Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle 
tesbit etmişlerdir. 

و Veنقَوسي içirilirاِفيه  oradaاكَْأس  bir kadehtenكَان  olan 
 zencefil  زنجِبيلًاkarışımı ِمزاجها

17) Ve orada karışımı zencefil olan bir kadehten 
içirilir. 

 ”Selsebil“ سلْسِبيلًاadıyla  تُسمىOrada ِفيهاbir pınar vardırعينًا
18) Orada “Selsebil” adıyla bir pınar vardır. 

و Veُطُوفي  çevrelerindeِهلَيع م dolaşırانِولْد  küçük çocuklar 
daونخَلَّدم  ölümsüzِإذَا  zamanمتَهَأير  Onları gördüğünمتَهِسبح  

sanırsınلُْؤلًُؤا  birer inciانثُورم  kendilerini saçılmış 
19) Ve çevrelerinde ölümsüz, küçük çocuklar da 
dolaşır. Onları gördüğün zaman kendilerini saçılmış 
birer inci sanırsın. 

و Veِإذَاher nereyeَتَأير  bakarsanثَم sonraَتَأير görürsün 
 büyük كَِبيراsaltanat ملْكًا ve وnimetنَِعيما

20) Ve her nereye bakarsan sonra nimet ve büyük 
saltanat görürsün. 

مهاِليع Üzerlerindeابِثي  elbiseler vardırٍسندس  inceرخُض  
yeşilو veٌقرتَبِإس kalın ipektenلُّواحو süslenmişlerdirاِورَأس  

bileziklerleٍةِفض ِمن Gümüştenو  Veمقَاهس  onlara içirmiştir 
مهبر Rableriاابشَر  bir şarapاورطَه  temiz 

21) Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler 
vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve 
Rableri onlara temiz bir şarap içirmiştir. 

ِإن Şüphesizذَاه buكَان tırلَكُم  sizin içinاءزج karşılıkو Ve كَان 
كُميعسçalışmalarınız اشْكُورم karşılık bulur 

22) Şüphesiz bu, sizin için bir karşılıktır. Ve 
çalışmalarınız karşılık bulur. 

 senin üzerine  علَيكindiren Biziz  نَزلْنَا!Biz  نَحنGerçek ِإنَّا
آنالْقُر Kur’an’ıتَنِْزيلًا  parça parça 

23) Gerçekten Kur’an’ı senin üzerine parça parça 
indiren Biziz, Biz. 

ِبرفَاص sabretكِْمِلح  hükmüneكبر  Rabbininو  veلَا تُِطع  itaat 
etmeمِمنْه  onlardanاآِثم  günahkarَأو  veyaاكَفُور  nankör  

24) Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan günahkar 
veya nankör kimseye itaat etme.484 

و Veاذْكُر  anماس  isminiبر ك Rabbininًةكْرب  sabahو  veَأِصيلًا  
akşam 

25) Ve sabah ve akşam Rabbinin ismini an. 

 يوفُونَ ِبالنذِْر (6)تفِْجريا عينا يشرب ِبها ِعباد اِهللا يفَجرونها 
 ويطِْعمونَ الطَّعام علَى (7)ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستِطريا 

 ِانما نطِْعمكُم ِلوجِه اِهللا الَ نِريد (8)حبِه ِمسِكينا ويِتيما واَِسريا 
نخاف ِمن ربنا يوما عبوسا  ِانا (9)ِمنكُم جزآًء والَ شكُورا 

 فَوقَيهم اُهللا شر ذَِلك الْيوِم ولَقَّيهم نضرةً وسرورا (10)قَمطَِريرا 
 متِكِئني ِفيها علَى (12) وجزاهم ِبما صبروا جنةً وحِريرا (11)

ا وسما شنَ ِفيهورآِئِك الَ يِريراً اْالَرهم(13)الَ ز ِهملَيةً عاِنيدو 
 ويطَاف علَيِهم ِباَِنيٍة ِمن (14)ِظالَلُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تذِْليالً 
 اِريرقَو تاٍب كَاناَكْوٍة وا (15)ِفضوهرٍة قَدِفض ِمن اِريرقَو 

 (17)كَانَ ِمزاجهاَ زنجِبيالً  ويسقَونَ ِفيها كَاْسا (16)تقِْديرا 
 ويطُوف علَيِهم ِولْدانٌ مخلَّدونَ (18)عينا ِفيها تسمى سلْسِبيالً 

 وِاذَا راَيت ثَم راَيت (19)ِاذَا راَيتهم حِسبتهم لُؤلُؤا منثُورا 
ِثياب سندٍس خضر وِاستبرق  عاِليهم (20)نِعيما وملْكًا كَِبريا 

 ِانَّ (21)وحلُّوا اَساِور ِمن ِفضٍة وسقَيهم ربهم شرابا طَهورا 
 ِانا نحن نزلْناَ (22)هذَا كَانَ لَكُم جزآًء وكَانَ سعيكُم مشكُورا 

 ِلحكِْم ربك والَ تِطع ِمنهم  فَاصِبر(23)علَيك الْقُراَنَ تنِزيالً 
 (25) واذْكُِر اسم ربك بكْرةً واَِصيالً (24)اَِثما اَو كَفُورا 

  اللَِّهkullarının ِعبادondan ِبهاiçtikleri يشْربpınardırعينًا
Allah’ınاونَهرفَجي akıttıklarıاتَفِْجير akıttıkça 

6) Allah’ın kullarının ondan içtikleri, akıttıkça 
akıttıkları pınardır. 

وفُونيyerine getirirlerِبالنَّذِْرAdaklarıو ve خَافُونيkorkarlar اموي  
bir gündenكَان olanهشَر şerriاتَِطيرسم  yaygın 

7) Adakları yerine getirirler ve şerri olan yaygın bir 
günden korkarlar. 

وVeونطِْعميyedirirlerامالطَّعyemeğiِهبلَىحعsevdikleriِكينًاِمس  
yoksulaو veاِتيمي yetimeو veاَأِسير  esire 

8) Ve sevdikleri yemeği, yoksula ve yetime ve esire 
yedirirler. 

  اللَِّهrızası için  ِلوجِهsize yediriyoruz  نُطِْعمكُمBiz ancak ِإنَّما
Allahلَا  ne birنُِريد  istiyoruzِمنْكُم  sizdenاءزج  karşılıkو  veلَا  

neاشُكُور  teşekkür 
9) Biz size, ancak Allah rızası için yediriyoruz; sizden 
ne bir karşılık istiyoruz ve ne teşekkür. 

ِإنÇünkü bizُنَخَاف korkuyoruzِمنdenنَابر Rabbimizاموي bir 
gündeاوسبعzorluاطَِريرقَم suratların asıldığı 

10) Çünkü biz, suratların asıldığı, zorlu bir günde 
Rabbimizden korkuyoruz. 

 Bundan  ذَِلكşerrinden  شَرAllah da  اللَّهonları  همkorur فَوقَا
dolayıِموالْي  bu gününو  veلَقَّا  verirمه  onlaraًةرنَض  bir 

mutlulukو  veاوررس  bir sevinç 
11) Bundan dolayı Allah da bu günün şerrinden onları 
korur ve onlara bir mutluluk ve bir sevinç verir.  

و Veازج  ödüllendirirمه  onlarıاِبم  sonucundaواربص  
sabretmeleriًنَّةج cennetleو  veاِريرح  ipekle 
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 ِانَّ هؤآلِء (26)وِمن اللَّيِل فَاسجد لَه وسبحه لَيالً طَِويالً 
 نحن (27)يِحبونَ الْعاِجلَةَ ويذَرونَ ورآَء هم يوما ثَِقيالً 

 (28)ناهم وشددنا اَسرهم وِاذَا ِشئْنا بدلْنا اَمثَالَهم تبِديالً خلَقْ
 وما (29)ِانَّ هِذِه تذِْكرةٌ فَمن شآَء اتخذَ ِالَى ربِه سِبيالً 

 (30)تشآؤنَ ِاالَّ اَنْ يشآَء اُهللا ِانَّ اَهللا كَانَ عِليما حِكيما 
ِخلُ مدا يا اَِليمذَابع ملَه داَع الظَّاِلِمنيِتِه ومحآُء ِفى رشي ن

(31) 
 )77(سورة املرسالت 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 والناِشراِت (2) فَالْعاِصفَاِت عصفًا (1)والْمرسالَِت عرفًا 

 عذْرا (5)ملِْقياِت ِذكْرا  فَالْ(4) فَالْفَاِرقَاِت فَرقًا (3)نشرا 
 فَِاذَا النجوم طُِمست (7) ِانما توعدونَ لَواِقع (6)اَو نذْرا 

(8) تآُء فُِرجمِاذَا الس(9) و ِسفَتالُ نِاذَا الِْجب(10) و 
 تلُ اُقِّتسِاذَا الر(11)و لَتٍم اُجوي ِم الْفَ(12) الَىوِل  ِليص

 ويلٌ يومِئٍذ ِللْمكَذِِّبني (14) وما اَدريك ما يوم الْفَصِل (13)
(15) ِلنيِلِك اْالَوهن (16) اَلَم   اْالَِخِرين مهِبعتن (17)ثُم 

 ِرِمنيجلُ ِبالْمفْعن (18)كَذَِلك كَذِِّبنيِئٍذ ِللْممولٌ يي(19) و  
 söndürüldüğü  طُِمستYıldızlarْ  النُّجومzaman فَِإذَا

8) Yıldızlar söndürüldüğü zaman, 
و Veِإذَا  zamanاءمالس  gökْتفُِرج  yarıldığı 

9) Ve gök yarıldığı zaman, 
و Veِإذَا  zamanاُلالِْجب  dağlarْنُِسفَت  savrulduğu 

10) Ve dağlar, sökülüp savrulduğu zaman, 
و Veِإذَا  zamanُلسالر  Resullereْقِّتَتو  vakit belirlendiği 

11) Ve Resullere vakit belirlendiği zaman, 
ِلَأي Hangiٍموي  güneْلَتُأج  geciktirildiler? 

12) Hangi güne geciktirildiler?
 Ayırma  الْفَصِلgünü için ِليوِم

13) Ayırma günü için. 
و Veام  ne olduğunu اكرَأد bilir misin?ام  neموي  gününün 

 ayırma الْفَصِل
14) Ve ayırma gününün ne olduğunu bilir misin? 

 yalanlayanlara  ِللْمكَذِِّبينO gün يومِئٍذ!veyl olsun ويٌل
15) O gün yalanlayanlara veyl (yazıklar)olsun! 

َألَم etmedik mi?ِلكنُه  helakِلينالَْأو  Öncekileri 
16) Öncekileri helak etmedik mi? 

ثُم Sonraمهنُتِْبع  onların ardına takarızالْآِخِرين  geridekileri de 
17) Sonra geridekileri de onların ardına takarız. 

كَذَِلك İşte bu şekildeُلنَفْع  böyle yaparızِْبال ِرِمينجم suçlulara 
18) İşte bu şekilde, suçlulara böyle yaparız. 

 yalanlayanlara  ِللْمكَذِِّبينO gün  يومِئٍذ!veyl olsun ويٌل
19) O gün yalanlayanlara veyl (yazıklar)olsun! 
 
 
 

وVeِلاللَّي ِمن  geceleyinدجفَاس  secde etلَه  O’naهحبسو  O’nu 
tespih et!لًالَي  Geceleyinطَِويلًا  uzun uzun 

26) Ve geceleyin O’na (Allah’a) secde et. Geceleyin 
uzun uzun O’nu tespih et.  

ِإن Gerçektenُؤلَاِءه  bunlarونِحبي  severlerَاِجلَةالْع  aceleciliğiو  
ونذَري atarlarاءرو  arkalarınaمه  onlarاموي  bir günü deثَِقيلًا  

çok ağır 
27) Gerçekten bunlar, aceleciliği severler ve onlar çok 
ağır bir günü de, arkalarına atarlar. 

ننَح Bizخَلَقْنَا  yarattıkمه  Onlarıو  veنَادشَد  biz pekiştirdikرَأس  
yaratılışlarınıمه  onlarınو  Veِإذَا  zaman daِشْئنَا  dilediğimiz

değiştiririz  تَبِديلًاonları benzerleriyle  َأمثَالَهمdeğiştirdikçe بدلْنَا
28) Onları Biz yarattık ve onların yaratılışlarını biz 
pekiştirdik. Ve dilediğimiz zaman da onları 
benzerleriyle değiştirdikçe, değiştiririz. 

ِإن Şüphesizِذِهه  işte buٌةتَذِْكر  bir öğüttürنفَم  Artık kimشَاء  
dilerse َاتَّخَذ alırِهبِإلَى ر  Rabbineِبيلًاس  bir yol 

29) Şüphesiz işte bu bir öğüttür. Artık kim dilerse 
Rabbine doğru bir yol alır. 

و Veونا تَشَاءم  dileyemezsinizِإلَّا  ancakشَاءي َأن  dilemedikçe 
deاللَّه  Allahِإن  Çünküاللَّه  Allahكَان  olandırاِليمع  Alîmاِكيمح  

Hakîm 
30) Ve ancak Allah dilemedikçe de dileyemezsiniz. 
Çünkü Allah Alîm, Hakîm olandır. 

  وrahmetine  ِفي رحمِتِهDilediği  يشَاءkimseyi  منsokar يدِخُل
Veالظَّاِلِمين  zalimlereدَأع  hazırlamıştırملَه  onlarاذَابع  bir 

azapاَأِليم  yakıcı 
31) Dilediği kimseyi rahmetine sokar. Ve zalimlere, 
onlar can yakıcı bir azap hazırlamıştır. 
 

77 MÜRSELAT SURESİ 
Kur'ân-ı Kerim'in 77. sûresi, 50 ayet, 181 kelime, 816 
harften ibarettir. Mekkî sûrelerden olup, Hümeze 
sûresinden sonra nazil olmuştur. Adını birinci âyetinde 
geçen "birbiri ardından gönderilen rüzgârların" kastedildiği 
"Mürselât" kelimesinden almıştır.562  

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

وAndolsunلَاِتسرالْمgönderilenlereفًارع birbiri ardınca 
1) Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere, 

 Şiddetlice  عصفًاesenlere فَالْعاِصفَاِت
2) Şiddetlice esenlere, 

و Veاِتالنَّاِشر  yayanlaraانَشْر  yaydıkça 
3) Ve yaydıkça yayanlara, 

 ayırt edenlere  فَرقًاTam anlamıyla فَالْفَاِرقَاِت
4) Tam anlamıyla ayırt edenlere, 

 Bir öğüt  ِذكْراbırakanlara فَالْملِْقياِت
5) Bir öğüt bırakanlara, 

 uyarmak için ki  نُذْراveya  َأوÖnlemek عذْرا
6) Önlemek veya uyarmak için ki, 

 elbette meydana  لَواِقعtehdit edildiğiniz  تُوعدونŞüphesiz ِإنَّما
gelecektir 

7) Şüphesiz tehdit edildiğiniz elbette meydana 
gelecektir. 
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30) Haydi gidin üç kola ayrılmış bir gölgeye! 
 den ِمنkorur  يغِْنيne de  لَاve  وNe gölgelendirirظَِليٍل لَا

 alevاللَّهِب
31) Ne gölgelendirir, ve ne de alevden korur. 
  كَالْقَصِرsaray olan  ِبشَرٍرsanki her biri  تَرِميGerçekten o ِإنَّها
kıvılcım saçar 
32) Gerçekten o, sanki herbiri saray olan bir kıvılcım 
saçar. 

 sapsarı صفْرdeve sürüleri ِجمالَةHer biri gibidirٌ َأنَّهكَ
33) Her biri, sapsarı deve sürüleri gibidir. 

 yalanlayanlara  ِللْمكَذِِّبينO gün يومِئٍذ!veyl olsun ويٌل
34) O gün yalanlayanlara veyl (yazıklar)olsun! 

 konuşmayacakları قُون لَا ينِطbir gündür يومBu هذَا
35) Bu, konuşmayacakları bir gündür. 

و Veْؤذَنلَا ي  izin verilmez kiملَه  onlaraونتَِذرعفَي  özür 
bildirsinler 

36) Ve onlara izin verilmez ki özür bildirsinler. 
 yalanlayanlara  ِللْمكَذِِّبينO gün يومِئٍذ!veyl olsun ويٌل

37) O gün yalanlayanlara veyl (yazıklar)olsun!
 Sizi de toplarız  جمعنَاكُمayırdetme  الْفَصِلgünüdür  يومBu هذَا
و veِلينالَْأو  öncekileri de 

38) Bu, ayırt etme günüdür. Sizi de ve öncekileri de 
toplarız. 

فَِإن Eğerكَان  var iseلَكُم  sizinدكَي  bir hilenizوِنيفَِكيد  Bize 
hileyi yapın! 

39) Eğer sizin bir hileniz var ise, Bize hileyi yapın! 
 yalanlayanlara  ِللْمكَذِِّبينO gün يومِئٍذ!veyl olsun ويٌل

40) O gün yalanlayanlara veyl (yazıklar)olsun! 
ِإن Şüphesizتَِّقينالْم  muttakilerِفي ِظلَاٍل  gölgelerdeو  veوٍنيع  

pınar başlarındadır 
41) Şüphesiz muttakiler, gölgelerde ve pınar 
başlarındadır. 

و Veاِكهفَو meyvelerاِمم türlüونشْتَهي iştahlarının çektiği 
42) Ve iştahlarının çektiği türlü meyveler. 

  كُنتُم تَعملُونkarşılık  ِبماafiyetle  هِنيًئاiçin  اشْربواve  وyiyin كُلُوا
Yaptıklarınıza 

43) Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin ve için. 
  الْمحِسنينmükafatlandırırız  نَجِزيböyle  كَذَِلكÇünkü Biz ِإنَّا

ihsan edicileri 
44) Çünkü Biz, ihsan edicileri böyle 
mükafatlandırırız. 

 yalanlayanlara  ِللْمكَذِِّبينO gün يومِئٍذ!veyl olsun ويٌل
45) O gün yalanlayanlara veyl (yazıklar)olsun! 

 Çünkü  ِإنَّكُمaz bir süre  قَِليلًاfaydalanın  تَمتَّعواve  وYiyin كُلُوا
sizونِرمجم  suçlu kimselersiniz 

46) Yiyin ve az bir süre faydalanın. Çünkü siz suçlu 
kimselersiniz. 

 yalanlayanlara  ِللْمكَذِِّبينO gün يومِئٍذ!veyl olsun ويٌل
47) O gün yalanlayanlara veyl (yazıklar)olsun! 

و Veِإذَا  zamanِقيَل  denildiğiملَه  onlaraواكَعار “Rüku edin!” لَا 
يونكَعر rüku etmezler 

48) Ve onlara: “Rüku edin” denildiği zaman rüku 
etmezler. 

 yalanlayanlara  ِللْمكَذِِّبينO gün يومِئٍذ!veyl olsun ويٌل
49) O gün yalanlayanlara veyl (yazıklar)olsun! 

فَِبَأي hangiِديٍثح sözeهدعب sonraْؤِمنُوني inanacaklar? 
50) Sonra hangi söze inanacaklar? 

 فَجعلْناه ِفى قَراٍر مِكٍني (20)اَلَم نخلُقْكُم ِمن مآٍء مِهٍني 
 (23) فَقَدرنا فَِنعم الْقَاِدرونَ (22) ِالَى قَدٍر معلُوٍم (21)

 كَذِِّبنيِئٍذ ِللْممولٌ يي(24)وجن ا  اَلَمِكفَات ضِل اْالَر(25)ع 
 وجعلْناَ ِفيها رواِسى شاِمخاٍت (26)اَحيآًء واَمواتا 

 (28) ويلٌ يومِئٍذ ِللْمكَذِِّبني (27)واَسقَيناكُم مآًء فُراتا 
ِذى  ِانطَِلقُوا ِالَى ِظلٍّ (29)ِانطَِلقُوا ِالَى ما كُنتم ِبِه تكَذِّبونَ 

 ِانها (31) الَ ظَِليٍل والَ يغِنى ِمن اللَّهِب (30)ثَالَِث شعٍب 
 ويلٌ (33) كَاَنه ِجمالَةٌ صفْر (32)ترِمى ِبشرٍر كَالْقَصِر 

 كَذِِّبنيِئٍذ ِللْمموِطقُونَ (34)ينالَ ي موذَا يذَنُ (35) هؤالَ يو 
 هذَا يوم (37) ويلٌ يومِئٍذ ِللْمكَذِِّبني (36) لَهم فَيعتِذرونَ

 ِلنياْالَوو اكُمنعمِل جوِن (38)الْفَصفَِكيد دكَي فَِانْ كَانَ لَكُم 
(39) كَذِِّبنيِئٍذ ِللْممولٌ ييِفى ِظالٍَل (40) و ِقنيتِانَّ الْم 
 كُلُوا واشربوا هِنيئًا (42)تهونَ  وفَواِكه ِمما يش(41)وعيوٍن 

 (44) ِانا كَذَِلك نجِزى الْمحِسنني (43)ِبما كُنتم تعملُونَ 
 كَذِِّبنيِئٍذ ِللْممولٌ يي(45)و كُموا قَِليالً ِانعتمتكُلُوا و 

ِاذَا ِقيلَ لَهم  و(47) ويلٌ يومِئٍذ ِللْمكَذِِّبني (46)مجِرمونَ 
 فَِباَى (49) ويلٌ يومِئٍذ ِللْمكَذِِّبني (48)اركَعوا الَ يركَعونَ 

 (50)حِديٍث بعده يؤِمنونَ 
َألَمmı?نَخْلُقْكُم Sizi yaratmadıkِمن danاٍءم bir suِهيٍنم  hakir 

20) Sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? 
 sağlam مِكيٍنbir yereِفي قَراٍرOnu هyerleştirdikافَجعلْنَ

21) Onu sağlam bir yere yerleştirdik. 
 Bilinen  معلُوٍمbir süreye  قَدٍرkadar ِإلَى

22) Bilinen bir süreye kadar. 
 güç  الْقَاِدرونNe güzel  فَِنعمGücümüz yeter Bizim فَقَدرنَا

yetirenleriz biz! 
23) Gücümüz yeter Bizim. Biz ne güzel güç 
yetirenleriz. 

 yalanlayanlara  ِللْمكَذِِّبينO gün يومِئٍذ!veyl olsun ويٌل
24) O gün yalanlayanlara veyl olsun. 

َألَم mı?ْلعنَج  kılmadıkضالَْأر  yeryüzünüِكفَاتًا  toplanma yeri 
25) Yeryüzünü toplanma yeri kılmadık mı? 

اءيَأح Dirilere  و veاتًاوَأم  ölülere 
26) Dirilere ve ölülere. 

و Veلْنَاعج  Biz kıldıkاِفيه  ondaاِسيور  sabitشَاِمخَاٍت  yüksek 
dağlarنَاكُمقَيَأسو  Size içirdikاءم bir suاتًافُر  tatlı 

27) Ve Biz onda sabit yüksek dağlar kıldık. Size tatlı 
bir su içirdik. 

 yalanlayanlara  ِللْمكَذِِّبينO gün يومِئٍذ!veyl olsun ويٌل
28) O gün yalanlayanlara veyl (yazıklar)olsun! 

  تُكَذِّبونo  ِبِهsizler  ما كُنتُمşeye!  ِإلَىHaydi kalkıp gidin انطَِلقُوا
yalanladığınız 

29) Haydi sizler kalkıp gidin yalanladığınız o şeye! 
  شُعٍبüç  ثَلَاِثkola  ِذيbir gölgeye ِإلَى ِظلHaydi gidinٍّ انطَِلقُوا

ayrılmış 
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 )78(سورة النبأ 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 اَلَِّذى هم ِفيِه (2) عِن النبِا الْعِظيِم (1)عم يتسآَء لُونَ 
 (5) ثُم كَالَّ سيعلَمونَ (4) كَالَّ سيعلَمونَ (3)مختِلفُونَ 
جن ا اَلَمادِمه ضِل اْالَرا (6)عادتالَ اَوالِْجب(7) و اكُملَقْنخو 

 وجعلْنا اللَّيلَ ِلباسا (9) وجعلْنا نومكُم سباتا (8)اَزواجا 
 وبنينا فَوقَكُم سبعا ِشدادا (11) وجعلْنا النهار معاشا (10)
(12)ا ِسرلْنعجا  واجها واِت (13)اجِصرعالْم ا ِمنلْنزاَنو 

 وجناٍت اَلْفَافًا (15) ِلنخِرج ِبِه حبا ونباتا (14)مآًء ثَجاجا 
 يوم ينفَخ ِفى الصوِر (17) ِانَّ يوم الْفَصِل كَانَ ِميقَاتا (16)

 (19)سمآُء فَكَانت اَبوابا  وفُِتحِت ال(18)فَتاْتونَ اَفْواجا 
 ِانَّ جهنم كَانت ِمرصادا (20)وسيرِت الِْجبالُ فَكَانت سرابا 

 الَ (23) الَِبِثني ِفيها اَحقَابا (22) ِللطَّاِغني ماَبا (21)
 (25)قًا  ِاالَّ حِميما وغَسا(24)يذُوقُونَ ِفيها بردا والَ شرابا 

 (27) ِانهم كَانوا الَ يرجونَ ِحسابا (26)جزآًء ِوفَاقًا 
 (29) وكُلَّ شىٍء اَحصيناه ِكتابا (28)وكَذَّبوا ِبآياِتنا ِكذَّابا 

  (30)فَذُوقُوا فَلَن نِزيدكُم ِاالَّ عذَابا 

ِإن Gerçektenنَّمهج cehennem,ْكَانَت yerindedir.اادصِمر 
gözetleme  

21) Gerçekten cehennem, gözetleme yerindedir.  
ِللْطَّاِغين Azgınlar için.اآبم Varılacak yerdir.  

22) Azgınlar için, varılacak yerdir.  
لَاِبِثين kalacaklardır.اِفيه Oradaاقَابَأح uzun süre  

23) Orada uzun süre kalacaklardır.  
ذُوقُونلَا ي ne tadarlar.اِفيه Oradaادرب bir serinlikو veاابلَا شَر ne 

de bir içecek  
24) Orada ne bir serinlik ve ne de bir içecek tadarlar. 

  .irinden başka غَساقًاVe وkaynar su. حِميماAncak ِإلَّا
25) Ancak kaynar su ve irinden başka.  

اءزج bir ceza olarak.ِوفَاقًا Uygun  
26) Uygun bir ceza olarak.  

مِإنَّه Doğrusu, onlarكَانُوا idiونجرلَا ي ummuyorlarاابِحس 
çekileceklerini  

27) Doğrusu, onlar hesaba çekileceklerini 
ummuyorlar idi. 

و Veواكَذَّب yalanlıyorlardı.اِتنَاِبآي ayetlerimiziاِكذَّاب yalanladıkça  
28) Ve ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı.  

و Veَّكُل herٍءشَي şeyiنَاهيصَأح o sayılı.اِكتَاب bir kitapta.  
29) Ve her şeyi o sayılı bir kitapta (kayda geçirdik.)  

 ancak ِإلَّاsizin azabınıza فَلَن نَِزيدكُمArtık tadınız. فَذُوقُوا
katarız.اذَابع azap  

30) Artık tadınız, sizin azabınıza ancak azap katarız. 
 
 
 
 

78 NEBE SURESİ 
Kur'an-ı Kerim'in 78. suresi, 40 ayet, 173 kelime ve 770 
harften ibarettir. Mekkî surelerden olup, Mearic süresinden 
sonra nazil olmuştur. Adını "Kıyamet ve ahiret gününden 
haber" anlamındaki, "en-Nebe"' kelimesinden almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

مع Nedenلُوناءتَسي soruyorlar? 
1) Neden soruyorlar?

نع den.ِإالنَّبhaberِظيِمالْع Büyük  
2) Büyük haberden.

  .ihtilaftadırlar مخْتَِلفُونonda ِفيِهonlar همKi الَِّذي
3) Ki onlar onda ihtilaftadırlar.

  .Bileceklerdir سيعلَمونHayır. كَلَّا
4) Hayır. Bileceklerdir.

ثُم Sonraكَلَّا hayır,ونلَمعيس yine bileceklerdir.  
5) Sonra hayır, yine bileceklerdir.

َألَم mı?ْلعنَج kılmadıkضالَْأر Yer yüzünüاادِمه bir döşek  
6) Yer yüzünü bir döşek kılmadık mı?

و Veاَلالِْجب dağlar.اتَادَأو sarsılmaz  
7) Ve sarsılmaz dağlar.

و Veْنَاخَلَق yarattık.كُم siziااجوَأز çift çift  
8) Ve sizi çift çift yarattık.

و Veلْنَاعج yaptık.كُممنَو uykunuzuاتًابس dinlenme  
9) Ve uykunuzu dinlenme yaptık.

و Veلْنَاعج kıldık.َلاللَّي geceyiااسِلب bir örtü  
10) Ve geceyi bir örtü kıldık.

و Veلْنَاعج kıldık.ارالنَّه gündüzüاشًاعم geçim vakti  
11) Ve gündüzü geçim vakti kıldık.

و Veنَانَيب bina ettik.قَكُمفَو üstünüzdeاعبس yediاادِشد gök  
12) Ve üstünüzde yedi gök bina ettik.

و Veلْنَاعج yarattık.ااجِسر bir kandilااجهو parlayan  
13) Ve parlayan bir kandil yarattık.

و Veلْنَاَأنز indirdik.اِتِصرعالْم ِمن bulutlardanاءم suااجثَج bol 
bol  

14) Ve bulutlardan bol bol su indirdik.
ِلنُخِْرج çıkarmak için.ِبِه Onunlaابح taneler.و veاتًانَب bitkiler 

bitirip  
15) Onunla taneler ve bitkiler bitirip çıkarmak için.

و Veنَّاٍتج bahçeler.َألْفَافًا sarmaş dolaş  
16) Ve sarmaş dolaş bahçeler.

ِإن Şüphesizموي günüِلالْفَص fasılِميقَاتًا كَان belirlenmiş bir 
vakittir  

17) Şüphesiz fasıl günü belirlenmiş bir vakittir.
يمو O günُنفَخي üfürülür.وِرِفي الص Sur’aفَتَْأتُون gelirsiniz.ااجَأفْو 

Bölük bölük  
18) O gün Sur’a üfürülür. Bölük bölük gelirsiniz.

و Veْتفُِتح açılıpاءمالس gökْفَكَانَت olmuştur.اابوَأب kapı kapı  
19) Ve gök açılıp kapı kapı olmuştur.

و Veْتريس yürütülüp.اُلالِْجب dağlarْفَكَانَت olmuştur.اابرس serap  
20) Ve dağlar yürütülüp, serap olmuştur.
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 اتََّخَذdilerse َشاَءHer kim َفَمْنhak اْلَحقُّ.gündür اْلَيْوُمİşte bu َذِلَك
edinsin.ِإَلى َربِِّه Rabbineَمآًبا  bir dönüş yolu  

39) İşte bu, hak gündür. Her kim dilerse Rabbine bir dönüş 
yolu edinsin. 

 َیْوَمyakın َقِریًباazap ile َعَذاًباsizi ُآْم.uyardık َأنَذْرَنا Kuşkusuz ِإنَّا
O günَینُظُر bakar.اْلَمْرُء işleyipَما َقدََّمْت takdim ettiklerineَیَداُه 

kişi eliyleَو Veَیُقوُل der ki:اْلَكاِفُر kafir kişiاَلْيَتِني َی Ah, keşkeُآنُت 
oluverseydim.ُتَراًبا toprak  

40) Kuşkusuz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi 
eliyle işleyip takdim ettiklerine bakar. Ve kafir kişi der ki: 
“Ah, keşke toprak oluverseydim.”  
Nebe Sûresi’ne, kıyamet ve âhiret hakkında birbirine sorup duran 
müşriklerin inkâr ve alaylı tavırları konu edilerek başlandı, âhiret gününde 
dönüş yapmadan ölen o inkarcıların yaşamaktansa toprak olmayı temenni 
edecekleri haber verilerek sûre noktalandı. 

 
79 NAZİAT SURESİ 

Kur'an-ı Kerim'in 79. suresi, 46 ayet, 170 kelime ve 730 
harften ibarettir. Mekkî sûrelerden olup, Nebe' suresinden 
sonra nazil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen "Nâziât' 
kelimesinden almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

و Andolsunاِتالنَّاِزع çıkaranlaraقًاغَر söküp 
1) Andolsun, söküp çıkaranlara.

و Veالنَّاِشطَاِت alanlaraنَشْطًا hemen  
2) Ve hemen çekip alanlara.  

و Ve اِتاِبحالس gidenlereاحبس yüzüp  
3) Ve yüzüp gidenlere.  

  Yarışıp سبقًاgeçenlere فَالساِبقَاِت
4) Yarışıp geçenlere.

  İşi َأمراdüzenleyenlere فَالْمدبراِت
5) İşi düzenleyenlere.

موي O günُفجتَر sarstıkça sarsarُاِجفَةالر deprem  
6) O gün deprem sarstıkça sarsar.  

  Arkasından الراِدفَةonu bir diğeri izlerُ تَتْبعها
7) Arkasından onu bir diğeri izler.  

قُلُوب bazı kalplerِئٍذموي O günٌاِجفَةو çarpar  
8) O gün bazı kalpler çarpar.  

  korkudan خَاِشعةGözleri aşağı kayarٌ َأبصارها
9) Gözleri korkudan aşağı kayar.  

قُولُوني Diyorlar kiَأِئنَّا Biz yineونوددرلَم döndürülecek miyiz ِفي
  eski halimize الْحاِفرِة

10) Diyorlar ki. Biz yine eski halimize döndürülecek 
miyiz. 

  sonra نَِخرةçürümüş kemikler olduktanً ِعظَاماBiz كُنَّا?mı َأِئذَا
11) Biz çürümüş kemikler olduktan sonra mı?”  

  خَاِسرةٌ dönüştür رةٌكَ Öyleyse ِإذًاbu ِتلْكDediler ki قَالُوا
zararına   

12) Öyleyse zararına dönüştür bu, dediler ki.  
   bir tek واِحدةٌ haykırıştır زجرةoٌ ِهيKuşkusuz  فَِإنَّما

13) Kuşkusuz, o bir tek haykırıştır.  
   uyanık oldukları ِبالساِهرِة Onlar همhalde  فَِإذَا

14) Onlar uyanık oldukları halde. 
 
 
 
 

 وكَواِعب (32) حدآِئق واَعنابا (31)ِانَّ ِللْمتِقني مفَازا 
ها لَغوا والَ  الَ يسمعونَ ِفي(34) وكَاْسا ِدهاقًا (33)اَترابا 

 رب (36) جزآًء ِمن ربك عطَآًء ِحسابا (35)ِكذَّابا 
السمواِت واْالَرِض وما بينهما الرحمِن الَ يمِلكُونَ ِمنه ِخطَابا 

(37) نونَ ِاالَّ مكَلَّمتا الَ يفلَِئكَةُ صالْمو وحالر قُومي موي 
 ذَِلك الْيوم الْحق فَمن (38)نَ لَه الرحمن وقَالَ صوابا اَِذ

 ِانآ اَنذَرناكُم عذَابا قَِريبا يوم (39)شآَء اتخذَ ِالَى ربِه ماَبا 
ينظُر الْمرُء ما قَدمت يداه ويقُولُ الْكَاِفر يالَيتِنى كُنت ترابا 

(40) 
  )79(سورة النازعات 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 والساِبحاِت (2) والناِشطَاِت نشطًا (1)والناِزعاِت غَرقًا 

 يوم (5) فَالْمدبراِت اَمرا (4) فَالساِبقَاِت سبقًا (3)سبحا 
 قُلُوب يومِئٍذ واِجفَةٌ (7)ِدفَةُ  تتبعها الرا(6)ترجف الراِجفَةُ 

 يقُولُونَ َء ِانا لَمردودونَ ِفى (9) اَبصارها خاَِشعةٌ (8)
 قَالُوا ِتلْك ِاذًا كَرةٌ (11) َء ِاذَا كُنا ِعظَاما نِخرةً (10)الْحاِفرِة 
ذَا هم  فَِا(13) فَِانما ِهى زجرةٌ واِحدةٌ (12)خاِسرةٌ 
  (14)ِبالساِهرِة 

ِإن Gerçekten تَِّقـينِللْم takva sahipleri için افَـازم kurtuluş 
vardır.  

31) Gerçekten takva sahipleri için kurtuluş vardır.
  bağlar َأْعَناًباve َو Muhteşem bahçeler َحَداِئَق

32 ) Muhteşem bahçeler ve bağlar,
  Göğüsleri yeni tomurcuklanmış َأْتَراًبا.eşit kızlar َآَواِعَبVe َو

33) Göğüsleri yeni tomurcuklanmış ve eşit kızlar.
  dopdolu ِدَهاًقاkadehler َآْأًساVe َو

34) Ve dopdolu kadehler.
 ne de َلا ِآذَّاًباve َوne boş söz َلْغًواOrada ِفيَهاne işitirler َلا َیْسَمُعوَن

yalan  
35) Orada ne boş söz ve ne de yalan işitirler.

  hesabsız ِحَساًباlütuf َعَطاًءRabbinden ِمْن َربَِّكkarşılığıdır َجَزاًء
36) Rabbinden hesabsız lütuf karşılığıdır.

 َما َبْيَنُهَماve َوyerin اْلَأْرِضve َو,Göklerin السََّماَواِتRabbi olan َربِّ
ikisi arasındakilerin الرَّْحَماِن Rahman olarak.َلا َیْمِلُكوَن kimse 

güç yetiremezِمْنُه O’nun ِخَطاًبا  söz söylemeye  
37) Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan 
Rahman olarak. O’nun (huzurunda) söz söylemeye kimse 
güç yetiremez. 

 saf َصفاmelekler اْلَمَلاِئَكُةve َوRûh الرُّوُحkıyamda َیُقوُمO gün َیْوَم
saf dururlar.َلا َیَتَكلَُّموَن konuşamaz.ِإلَّا başkasıَمْن َأِذَن izin 

verdiği kimsedenَلُه onlar da ancakالرَّْحَماُن Rahman’ınَو 
Veَقاَل söz söylerler.َصَواًبا doğru  

38) O gün Rûh ve melekler kıyamda saf saf dururlar. 
Rahman’ın izin verdiği kimseden başkası konuşamaz. Ve 
onlar da ancak doğru söz söylerler. 
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 ِاذْ ناديه ربه ِبالْواِدى الْمقَدِس (15)هلْ اَتيك حِديثُ موسى 
 فَقُلْ هلْ لَك (17) ِاذْهب ِالَى ِفرعونَ ِانه طَغى (16)طُوى 

 فَاَريه (19) واَهِديك ِالَى ربك فَتخشى (18)ِالَى اَنْ تزكَّى 
 ثُم اَدبر يسعى (21) فَكَذَّب وعصى (20)اْالَيةَ الْكُبرى 

 (24) فَقَالَ اَنا ربكُم اْالَعلَى (23) فَحشر فَنادى (22)
 ِانَّ ِفى ذَِلك لَِعبرةً (25)فَاَخذَه اُهللا نكَالَ اْالَِخرِة واْالُولَى 

 (27)شد خلْقًا اَِم السمآُء بنيها  َء اَنتم اَ(26)ِلمن يخشى 
 واَغْطَش لَيلَها واَخرج ضحيها (28)رفَع سمكَها فَسويها 

 اَخرج ِمنها مآَء ها (30) واْالَرض بعد ذَِلك دحيها (29)
الَنعاِمكُم  متاعا لَكُم و(32) والِْجبالَ اَرسيها (31)ومرعيها 

 يوم يتذَكَّر (34) فَِاذَا جآَء ِت الطَّامةُ الْكُبرى (33)
 (36) وبرزِت الْجِحيم ِلمن يرى (35)اِْالنسانُ ما سعى 

 فَِانَّ الْجِحيم (38) واَثَر الْحيوةَ الدنيا (37)فَاَما من طَغى 
اَما من خاف مقَام ربِه ونهى النفْس عِن  و(39)ِهى الْماْوى 

 يساَلُونك عِن (41) فَِانَّ الْجنةَ ِهى الْماْوى (40)الْهوى 
 ِالَى (43) ِفيم اَنت ِمن ِذكْريها (42)الساعِة اَيانَ مرسيها 

 كَاَنهم (45) من يخشيها  ِانما اَنت منِذر(44)ربك منتهيها 
 (46)يوم يرونها لَم يلْبثُوا ِاالَّ عِشيةً اَو ضحيها 

  .azmışsa َطَغى kim َمْن Artık َفَأمَّا
37) Artık kim azmışsa. 

 dünya الدُّْنَيا hayatını اْلَحَياَة.tercih etmişse آَثَر Ve َو
38) Ve dünya hayatını tercih etmişse. 

  yeri اْلَمْأَوى onun ِهَي .cehennemdir اْلَجِحيَم Artık َفِإنَّ
39) Artık onun yeri cehennemdir. 

 Rabbi َربِِّه gücünden َمَقاَم korkar َخاَف kim َمْن artıkَأمَّا Ve َو
  arzulardan َعْن اْلَهَوىnefsiلنَّْفَسalıkorsaَنَهىveَو

40) Ve artık kim Rabbi gücünden korkar ve nefsi 
arzulardan alıkorsa. 

   yeri    اْلَمْأَوى onlarınِهَي.cennettir اْلَجنََّة Kuşkusuz َفِإنَّ
41) Kuşkusuz onların yeri cennettir. 

 Ne zaman َأیَّاَن saatten َعْن السَّاَعِة Sana َنَك.soruyorlar َیْسَأُلو
 ?olacak ُمْرَساَها

42) Sana saatten soruyorlar. Ne zaman olacak? 
   Ondan َها yana ِمْن ِذْآَرا sende َأْنَت ne varki ِفيَم

43) Ondan yana sende ne varki.
  Ondan َها yana bilgi ُمنَتَها Rabbin َربَِّك.katındadır ِإَلى

44) Ondan yana bilgi Rabbin katındadır. 
  ondan َها korkacakları َیْخَشا َمْن.uyarıcısınنِذُرُمSenَأْنَت ancakِإنََّما

45) Sen ancak ondan korkacakları uyarıcısın. 
 kalmamış َلْم َیْلَبُثواonu gördükleri َیَرْوَنَها gün َیْوَم Onlar َآَأنَُّهْم

olurlar ِإلَّا başkaَعِشيًَّة akşam َأْو veya ُضَحاَها kuşluktan  
46) Onlar onu gördükleri gün akşam veya kuşluktan 
başka fazla kalmamış olurlar. 
 
 
 
 

  Musa'nın موسى haberi حِديثُ sana كgeldi  أتَا ?mi هْل
15) Musa'nın haberi sana geldi mi?

 الْمقَدِس vadi ِبالْواِدي Rabbin ربهona  هseslenmişti. نَادا Hani ِإذْ
kutsal ىطُو Tuva'da  

16) Hani Rabbin ona kutsal vadi Tuva'da seslenmişti. 
باذْه git نوعِإلَى ِفر Firavun'a ِإنَّه gerçekten o طَغَى azdı  

17) Firavun'a git gerçekten o azdı.
   Arınmak ن تَزكَّىِإلَى َأ ?istermisin هْل لَكDeki  فَقُْل

18) Deki: Arınmak istermisin?
و Ve كِديَأه yolunu göstereyim de كبِإلَى ر Rabbinin  فَتَخْشَـى 

saygı duyasın  
19) Ve sana Rabbinin yolunu göstereyim de saygı 
duyasın. 

  büyük الْكُبرىayeti الْآيةOnaَ هgösterdi فََأرا
20) Ona büyük ayeti gösterdi.

فَكَذَّب Fakat yalanladı و veىصع isyan etti  
21) Fakat yalanladı ve isyan etti.

ثُم Sonra ربَأد sırtını döndüىعسي bütün gücüyle  
22) Sonra bütün gücüyle sırtını döndü.

شَرفَح Fakat topladıىفَنَاد Seslendi 
23)(Ehlini ictima yaparak) topladı.  (Onlara)seslendi.

  en yüce الَْأعلَىsizin RabbinizimربكُمBen   َأنَاdedi فَقَاَل
24) Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi.

فََأخَذَه onu yakaladıاللَّه Allahنَكَاَل azabıyla ِةالْآِخر ahiret و ve 
  dünya الُْأولَى

25) Allah onu ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.
ِإن Şüphe yok ki ِفي içinذَِلك bunda ًةرلَِعب ibretler vardırنِلم 

kimseler خْشَىي korkan  
26) Şüphe yok ki bunda korkan kimseler için ibretler 
vardır. 

َأَأنْتُم Siz mi?َأشَد daha zorsunuzخَلْقًا Yaratılış bakımındanَأم 
yoksaاءمالسgökler mi?انَاهب  bina ettiğimiz  

27) Siz mi? Yaratılış bakımından daha zorsunuz 
yoksa bina ettiğimiz gökler mi? 

  ona َهاdüzen verdiَفَسوَّاBoyunuَسْمَكَهاyükseltiَرَفَع
28) Boyunu yükselti ona düzen verdi.

 ُضَحاَها.çıkardı َأْخَرَجve َوgecesini اَلْيَلَهkararttı َأْغَطَشVe َو
kuşluğu   

29) Ve gecesini kararttı ve kuşluğu çıkardı.
   serdi َدَحاَها bundan َذِلَك sonra َبْعَدyeryüzünü اْلَأْرَضVe َو

30) Ve bundan sonra yeryüzünü serdi.
   merayı اَمْرَعاَه ve َوsuyu َماَءَهاOndanِمْنَها.çıkarttıَأْخَرَج

31) Ondan suyu ve merayı çıkarttı.
  oturttu َأْرَساَها dağları dikip اْلِجَباَل Ve َو

32) Ve dağlarını dikip oturttu. 
   hayvanlarınıza ِلَأْنَعاِمُكْم ve َو Siz َلُكْمyararlanasınız diye َمَتاًعا

33) Siz ve hayvanlarınıza yararlanasınız diye.
  Büyük اْلُكْبَرى felaket الطَّامَُّة geldiği َجاَءْت.zaman َذاَفِإ

34) Büyük felaket geldiği zaman.
  çabaladığını َسَعىneye َما insan اْلِإنَساُنhatırlar َیَتَذآَُّر O gün َیْوَم

35 ) O gün insan neye çabaladığını hatırlar.
 kimseler ِلَمْن cehennem َجِحيُماْل .ortaya çıkarılır ُبرَِّزْت Ve َو

için َیَرى bakan 
36) Ve cehennem bakan kimseler için ortaya çıkarılır. 
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و Veاأَم amaنم kimseاَءكج sana gelenىعسي koşarak 
8) Ve ama koşarak sana gelen kimse. 

و Veوه oىشخي korkarak  
9) Ve o korkarak.

  aldırış etmiyorsun َتَلهَّىona َعْنُهSen َفَأْنَت
10) Sen ona aldırış etmiyorsun. 

  Bir öğüttür َتْذِآَرٌةşüphesiz o ِإنََّهاHayır َآلَّا
11) Hayır, şüphesiz o (Kur'an). Bir öğüttür.

  ondan ُهöğüt alsın َذَآَرdilerse َشاَءKim َفَمْن
12) Kim dilerse ondan öğüt alsın. 

  Değerli ٍةُمَكرََّمsahifeler ُصُحٍفiçindedir ِفي
13) Değerli sahifeler içindedir. 

  Tertemiz kılmıştır ُمَطهََّرٍةYüceltilmiş َمْرُفوَعٍة
14) Yüceltilmiş. Tertemiz kılmıştır. 

  Katiplerin َسَفَرٍةellerindedir ِبَأْیِدي
15) Katiplerin ellerindedir. 

  dürüstlük sembolüdürler َبَرَرٍةDeğerli ِآَراٍم
16) Değerli, dürüstlük sembolüdürler. 

  nankördür  َأْآَفَرُه Ne kadar da َماinsan اْلِإْنَساُنCanı çıkasıca ُقِتَل
17) Canı çıkasıca insan. Ne kadar da nankördür

  Onu yarattı َخَلَقُهşeyden َشْيٍءhangi ِمْن َأيِّ
18) Onu hangi şeyden yarattı.

 Ona biçim verdiَفَقدََّرُه .Onu yarattıَخَلَقُه bir menidenِمْن ُنْطَفٍة 
19) Onu bir meniden yarattı. Ona biçim verdi. 

  ona ُه kolaylaştırdıَیسََّرyoluالسَِّبيَل Sonraُثمَّ 
20) Sonra ona yolu kolaylaştırdı. 

  Onuُه .kabre gömdürdüَفَأْقَبَر .onu öldürdüَأَماَتُه Sonraُثمَّ 
21) Sonra onu öldürdü. Onu kabre gömdürdü. 

  onuُه .diriltip kaldırdıَأْنَشَر dilediğiَشاَء zamanِإَذا Sonraُثمَّ 
22) Sonra onu dilediği zaman diriltip kaldırdı. 

  oُه emredileniَما َأَمَر .yerine getirmediَلمَّا َیْقِض .Hayırَآلَّا 
23) Hayır, o emredileni yerine getirmedi. 

  yiyeceğineِإَلى َطَعاِمِه İnsanاْلِإنَساُن .baksınَفْلَيْنُظْر 
24) İnsan yiyeceğine baksın. 

  döktükçeَصبا suyuاْلَماَء .Biz döktükَصَبْبَنا Kuşkusuzَأنَّا 
25) Kuşkusuz Biz suyu döktükçe döktük. 

  yardıkçaَشقا yeri اْلَأْرَض.Biz yardıkَشَقْقَنا Sonraُثمَّ 
26) Sonra Biz yeri yardıkça yardık. 

  tanelerَحبا Oradaِفيَها .bitirdikَفَأْنَبْتَنا 
27) Orada taneler bitirdik. 

  yoncalarَقْضًبا veَو üzümِعَنًبا Veَو 
28) Ve üzüm ve yoncalar. 

  hurmalar bitirdikَنْخًلا veَو Zeytinlerَزْیُتوًنا Veَو 
29) Ve Zeytinler ve hurmalar bitirdik. 

  ağaçlı bahçelerُغْلًبا içiçe girmişَحَداِئَق veَو 
30) Ve içiçe girmiş ağaçlı bahçeler. 

  çayırlarَأبا veَو Meyveَفاِآَهًة Veَو 
31) Ve meyve ve çayırlar. 

  hayvanlarınızın için ِلَأنْعاِمكُمve وSizin لَكُمgeçimi متَاعا
32) Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için.  

  Kulakları sağır eden gürültü الصاخَّةgeldiğiُ جاءتْ.zaman فَِإذَا
33) Kulakları sağır eden gürültü geldiği zaman.
 
 
 
 
 

  )80(سورة عبس 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 وما يدِريك لَعلَّه (2) اَنْ جآَء ه اْالَعمى (1)عبس وتولَّى 
 اَما مِن استغنى (4)يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى  اَو (3)يزكَّى 

 واَما (7) وما علَيك اَالَّ يزكَّى (6) فَاَنت لَه تصدى (5)
 فَاَنت عنه تلَهى (9) وهو يخشى (8)من جآَء ك يسعى 

 ِفى (12) ذَكَره  فَمن شآَء(11) كَالَّ ِانها تذِْكرةٌ (10)
 ِباَيِدى سفَرٍة (14) مرفُوعٍة مطَهرٍة (13)صحٍف مكَرمٍة 

 ِمن اَى (17) قُِتلَ اِْالنسانُ مآ اَكْفَره (16) ِكراٍم بررٍة (15)
 لَقَهٍء خى(18)ش هرفَقَد لَقَهطْفٍَة خن ِبيلَ (19) ِمنالس ثُم 

هرس(20) ي هرفَاَقْب هاتاَم (21) ثُم هرشآَء اَنِاذَا ش (22) ثُم 
 هرآ اَمقِْض ما ياِمِه (23)كَالَّ لَمانُ ِالَى طَعسظُِر اِْالننفَلْي 

 ثُم شقَقْنا اْالَرض شقا (25) اَنا صببنا الْمآَء صبا (24)
(26)ا ِفيهنتبا  فَاَنبا (27)ا حبقَضا وبِعنا (28) وونتيزو 
 متاعا (31) وفَاِكهةً واَبا (30) وحدآِئق غُلْبا (29)ونخالً 

 اِمكُمعالَنو ةُ (32)لَكُمآخآَء ِت الص(33) فَِاذَا ج  
80 ABESE SURESİ 

Kur’an-ı Kerim’in 80. suresi, nüzul sırasına göre 24. 
suresidir. Ayetleri Hicaz ve Kufe sayımına göre 42, 
Basralılara göre 41, Şamlılar ve Medinelilerin ilk sayımına 
göre 45’dir. 133 kelime ve 533 harften ibarettir. Mekke’de 
Necm suresinden sonra nazil olmuştur. 

 
 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم

Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…
  yüz çevirdi َتَولَّىve َوSurat astı َعَبَس

1) Surat astı ve yüz çevirdi.
  bir ama اْلَأْعَمىOna ُهgeldi diye َأْن َجاَء

2) Ona bir ama (gözü görmeyen)geldi diye.
  arınacak َیزَّآَّىbelki o لَُّهَلَعbiliyorsun ُیْدِریَكnereden َماVe َو

3) Ve sen nereden biliyorsun belki o arınacak.
 böylece الذِّْآَرىona fayda verir َفَتْنَفَعُهöğüt alır َیذَّآَُّرVeya َأْو

öğüt  
4) Veya öğüt alır böylece öğüt ona fayda verir.
Kureyş'in eşrafından bir topluluk, Peygamber (a.s)'ın yanında 
bulunuyordu. Peygamber onların müslüman olacaklarını ümit etmişti. Bu 
sırada Abdullah b. Um Mektûın geldi. Rasûlullah (a.s), Abdullah'ın 
sözünü keseceğinden çekindiği için, ondan yüz çevirdi. İşte bu âyet-i 
kerime onun hakkında inmiştir.563 

  kendisini müstağni görüyosa اْسَتْغَنىkim َمْنFakat مَّاَأ
5) Fakat kim kendisini müstağni (uzak) görüyorsa.

  yöneliyorsun َتَصدَّىona َلُهSen َفَأْنَت
6) Sen ona yöneliyorsun.

  onun arınmamasından َیزَّآَّىhalbuki َألَّاsana َعَلْيَكne َماVe َو
7) Ve halbuki onun arınmamasından sana ne.
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 وصاِحبِتِه (35) واُمِه واَِبيِه (34)يوم يِفر الْمرُء ِمن اَِخيِه 
ِنيِه وِنيِه (36)بغأْنٌ يِئٍذ شموي مهِرٍئ ِمن(37) ِلكُلِّ ام وهجو 

 ووجوه يومِئٍذ (39) ضاَِحكَةٌ مستبِشرةٌ (38)يومِئٍذ مسِفرةٌ 
 اُولَِئك هم الْكَفَرةُ (41) ترهقُها قَترةٌ (40)علَيها غَبرةٌ 

 (42)الْفَجرةُ 
 )81( التكوير سورة

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 تركُو سم(1)ِاذَا الش تركَدان ومجِاذَا النِاذَا (2) وو 

 تريالُ س(3)الِْجب طِّلَتع ارِاذَا الِْعش(4) و وشحِاذَا الْوو 
 تِشر(5)ح ترجس ارِاذَا الِْبحِاذَا (6) وو  تجوز فُوسالن

(7) ِئلَتةُ سُء دوِاذَا الْم(8) و ٍب قُِتلَتذَن ِاذَا (9) ِباَىو 
 تِشرن فح(10)الص آُء كُِشطَتمِاذَا السِاذَا (11) وو 

 ترعس ِحيم(12)الْج ِلفَتةُ اُزنِاذَا الْج(13) و فْسن تِلمع 
 ترضآ اَحِس (14)منِبالْخ ِس (15) فَآل اُقِْسماِر الْكُنواَلْج 

(16) سعسِل ِاذَا عاللَّي(17) و فَّسنِح ِاذَا تبالص(18) و هِان 
 ِذى قُوٍة ِعند ِذى الْعرِش مِكٍني (19)لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي 

(20)  

  dağıtıldığı ُنِشَرْتsayfalar الصُُّحُفzaman ِإَذاVe َو
10) Ve sayfalar dağıtıldığı zaman. 

  sıyrılıp açıldığı ُآِشَطْتgök السََّماُءzaman ِإَذاVe َو
11) Ve gök sıyrılıp açıldığı zaman. 

  alevlendirildiği ُسعَِّرْتcehennem اْلَجِحيُمzaman ِإَذاVe َو
12) Ve cehennem alevlendirildiği zaman. 

  yaklaştırıldığı ُأْزِلَفْتcennet اْلَجنَُّةzaman ِإَذاVe َو
13) Ve cennet yaklaştırıldığı zaman. 

  hazırlayıp getirdiğini َأْحَضَرْتne َماHer nefis َنْفٌسbilir َعِلَمْت
14) Her nefis ne hazırlayıp getirdiğini bilir.
(*)Yukarıdaki âyetlerle, kıyamet olayı ile ilgili bir takım safhalara değindi 
ve bu anlamda 12 kadar belge sıralandı. Âhiret gününde her kişinin 
önceden o ikinci hayatı için neler hazırladığına, ve neler, önünden 
gönderdiğini çok iyi görüp anlayacağı haber verildi. 

  geri kalıp gizlenenlere ِباْلُخنَِّسYemin olsun َفَلا ُأْقِسُم
15) Yemin olsun geri kalıp gizlenenlere.” 

  tüm gezegenlere اْلُكنَِّسAkıp giden اْلَجَواِري
16) Akıp giden tüm gezegenlere. 

   kararmaya َعْسَعَسbaşladığı zaman ِإَذاgeceye اللَّْيِلVe َو
17) Ve kararmaya başladığı zaman geceye. 

   soluk almaya َتَنفََّسbaşladığı zaman ِإَذاsabaha الصُّْبِحVe َو
18) Ve soluk almaya başladığı zaman sabaha. 

  değerli َآِریٍمbir elçinin َرُسوٍلsözüdür َلَقْوُلGerçekten o ِإنَُّه
19) Gerçekten o değerli bir elçinin sözüdür. 

 َمِكيٍنArşın اْلَعْرِشsahibi ِذيkatında ِعْنَدKuvvet ُقوٍَّةsahibidir ِذي
yücedir  

20) Kuvvet sahibidir. Arşın sahibi katında yücedir. 
 
 

  kardeşinden ِمْن َأِخيِهkişi اْلَمْرُءkaçar َیِفرO günُّ َیْوَم
34) O gün kişi kardeşinden kaçar.

  .babasından َأِبيِهve َوanasından ُأمِِّهVe َو
35) Ve anasından ve babasından.

  çocuklarından َبِنيِهve َوeşinden َصاِحَبِتِهVe َو
36) Ve eşinden ve çocuklarından.

 َشْأٌنO gün َیْوَمِئٍذonların ِمْنُهْمişi vardır اْمِرٍئherbirinin ِلُكلِّ
kendisineُیْغِنيِه yetecek  

37) O gün onların herbirinin kendisine yetecek işi 
vardır. 

  apaydınlıktır ُمْسِفَرٌةO gün َیْوَمِئٍذbazı yüzler ُوُجوٌه
38) O gün bazı yüzler apaydınlıktır.

  sevinçlidir ُمْسَتْبِشَرٌةGüler َضاِحَكٌة
39) Güler, sevinçlidir.

 tozlar َغَبَرٌةüzerinde َعَلْيَهاO gün َیْوَمِئٍذbazı yüzlerin َوُوُجوٌه
vardır  

40) O gün bazı yüzlerin üzerinde tozlar vardır.
  karanlık َقَتَرٌةOnları bürümüştür َتْرَهُقَها

41) Onları karanlık bürümüştür.
  Facir اْلَفَجَرُةkafirlerdir اْلَكَفَرُةo ُهْمİşte kimseler ُأْوَلِئَك

42) İşte o kimseler. Facir, kafirlerdir.
(*)Abese Sûresine, Cenâb-ı Hakk'ın bir mü'mine ne kadar değer verdiği 
konu edilerek tarihî bir olay misâl gösterilmek suretiyle başlanıldı ve 
âhiret gününde mü'minin yüzünün ışıl ışıl ışıldayacafl. müjdelenerek sûre 
noktalandı. 

 
81 TEKVİR SURESİ 

Kur'an-ı Kerîm'in 81. suresi, 29 ayet, 139 kelime, 533 
harften ibarettir. Mekkî surelerden olup Mesed suresinden 
sonra nâzil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen "kuvvirat" 
(dürülmek) kelimesinden almıştır. Kavvirat, mazi meçhul 
kalıbında bir kelimedir. Surenin ilk ayetinde güneşin 
dürülmesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. 
Üslûbundan Mekke döneminin ilk zamanlarında nâzil 
olduğu anlaşılmaktadır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

  dürüldüğü ُآوَِّرْتGüneş الشَّْمُسzaman ِإَذا
1) Güneş dürüldüğü zaman.

  kararıp döküldüğü انَكَدَرْتyıldızlar النُُّجوُمzaman ِإَذاVe َو
2) Ve yıldızlar kararıp döküldüğü zaman.

  yürütüldüğü ُسيَِّرْتdağlar اْلِجَباُلzaman ِإَذاVe َو
3) Ve dağlar yürütüldüğü zaman.

  başıboş bırakıldığı ُعطَِّلْتdeveler اْلِعَشاُرzaman ِإَذاVe َو
4) Ve develer başıboş bırakıldığı zaman.

 bir araya ُحِشَرْتvahşi hayvanlar اْلُوُحوُشzaman ِإَذاVe َو
toplatıldığı  

5) Ve vahşi hayvanlar bir araya toplatıldığı zaman.
  kaynatıldığı ُسجَِّرْتdenizler اْلِبَحاُرzaman ِإَذاVe َو

6) Ve denizler kaynatıldığı zaman.
  çiftleştirildiği ُزوَِّجْتnefisler النُُّفوُسzaman ِإَذاVe َو

7) Ve nefisler çiftleştirildiği zaman.
  sorulduğu ُسِئَلْتkız çocuğuna اْلَمْوُءوَدُةzaman ِإَذاVe َو

8) Ve kız çocuğuna sorulduğu zaman.
  öldürüldüğü ُقِتَلْتgünahla َذْنٍبHangi ِبَأيِّ

9) Hangi günahla öldürüldüğü.
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 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

  yarıldığı انَفَطَرْتGök السََّماُءzaman ِإَذا
1) Gök yarıldığı zaman.

  dağıldığı انَتَثَرْتyıldızlar اْلَكَواِآُبzaman ِإَذاVe َو
2) Ve yıldızlar dağıldığı zaman. 

  taşırıldığı ُفجَِّرْتdenizler اْلِبَحاُرzaman ِإَذاVe َو
3) Ve denizler taşırıldığı zaman. 

  içi dışına getirildiği ُبْعِثَرْتkabirlerin اْلُقُبوُرzaman ِإَذاVe َو
4) Ve kabirlerin içi dışına getirildiği zaman. 

 َأخََّرْتve َوöne sürdüğünü َقدََّمْتneyi َماHer nefis َنْفٌسbilir َعِلَمْت
geride bıraktığını  

5) Her nefis, neyi öne sürdüğünü ve geride bıraktığını 
bilir. 

 Rabbine ِبَربَِّكseni aldatan َغرََّك?nedir َما!insan اْلِإنَساُنEy َیاَأیَُّها
karşıاْلَكِریِم Kerem sahibi  

6) Ey insan! Kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatan 
nedir? 

 sana َفَعَدَلَكseni düzenledi َفَسوَّاَكseni yarattı َخَلَقَكO ki الَِّذي
ölçülü verdi  

7) O (Allah) ki, seni yarattı, seni düzenledi, sana 
ölçülü (itidalı) verdi. 

  tertip َرآََّبَكdilediğiَما َشاَءsuretteُصوَرٍة.Seni ettiِفي َأيِّ
8) Seni dilediği surette tertip etti. 

  dini ِبالدِّیِنyalanlıyorsunuzُتَكذُِّبوَنbilakis َبْلHayır َآلَّا
9) Hayır, bilakis dini yalanlıyorsunuz. 

  koruyucular var َلَحاِفِظيَنüzerinizde َعَلْيُكْمkuşkusuz ِإنVeَّ َو
10) Ve kuşkusuz üzerinizde koruyucular var. 

  yazıcılardır َآاِتِبيَنKerim ِآَراًما
11) Kerim yazıcılardır. 

  yaptıklarınızı َتْفَعُلوَنNe َماbiliyorlar َیْعَلُموَن
12) Ne yaptıklarınızı biliyorlar. 

  nimet َنِعيٍمiçindedirler َلِفيiyiler اْلَأْبَراَرKuşkusuz ِإنَّ
13) Kuşkusuz iyiler nimet içindedirler. 

 َجِحيٍمiçindedirler َلِفيgünahkarlar ise اْلُفجَّاَرkuşkusuz ِإنVeَّ َو
cehennemin  

14) Ve kuşkusuz günahkarlar ise cehennemin 
içindedirler. 

  Din günü َیْوَم الدِّیِنoraya atılırlar َیْصَلْوَنَها
15) Din günü oraya atılırlar. 

  kaybolacak ِبَغاِئِبيَنondan َعْنَهاonlar ُهْمdeğildirler َماVe َو
16) Ve onlar ondan kaybolacak değildirler. 

 din َیْوُم الدِّیِنne  َما?sen bilmiyorsun َأْدَراَكne olduğunu َماVe َو
gününün  

17) Ve sen din gününün ne olduğunu bilmiyorsun? 
 din َیْوُم الدِّیِنne olduğunu َما?sen bilmiyorsun َأْدَراَك َماSonra ُثمَّ

gününün  
18) Sonra –gerçekten- sen din gününün ne olduğunu 
bilmiyorsun? 

 ْفٍسِلَنKimsenin َنْفٌسyardım edemeyeceği َلا َتْمِلُك gündür َیْوَم
kimseyeَشْيًئا hiçbir şekildeَوا Veْلَأْمُر emirَیْوَمِئٍذ ogünِللَِّه  yalnız 

Allah'ındır  
19) Kimsenin kimseye hiçbir şekilde yardım 
edemeyeceği gündür. Ve o gün emir yalnız 
Allah'ındır. 
 
 

 ولَقَد راَه (22) وما صاِحبكُم ِبمجنوٍن (21) ثَم اَِمٍني مطَاٍع
 وما (24) وما هو علَى الْغيِب ِبضِنٍني (23)ِباْالُفُِق الْمِبِني 

 ِانْ هو ِاالَّ (26) فَاَين تذْهبونَ (25)هو ِبقَوِل شيطَاٍن رِجيٍم 
 الَِمنيِللْع ِل(27)ِذكْر  ِقيمتساَنْ ي كُمآَء ِمنش نا (28)ممو 

 الَِمنيالْع بآَء اُهللا رشنَ ِاالَّ اَنْ يآؤش(29)ت 
 )82(سورة اإلنفطار 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 تفَطَرآُء انم(1)ِاذَا الس تثَرتان اِكبِاذَا الْكَوِاذَا (2) وو 

 ارالِْبح تر(3)فُج تِثرعب ورِاذَا الْقُبا (4) وم فْسن تِلمع 
 تراَخو تمالْكَِرِمي (5)قَد كبِبر كا غَرانُ مسا اِْالنهآاَيي 

(6) لَكدفَع يكوفَس لَقَكا (7) اَلَِّذى خٍة مورص ِفى اَى 
 ككَّبآَء ر(8)شلْ تيِن  كَالَّ بونَ ِبالد(9)كَذِّب كُملَيِانَّ عو 

 اِفِظني(10)لَح ا كَاِتِبنياملُونَ (11) ِكرفْعا تونَ ملَمع(12) ي 
 (14) وِانَّ الْفُجار لَِفى جِحيٍم (13)ِانَّ اْالَبرار لَِفى نِعيٍم 
 ومآ (16)آِئِبني  وما هم عنها ِبغ(15)يصلَونها يوم الديِن 
 (18) ثُم مآ اَدريك ما يوم الديِن (17)اَدريك ما يوم الديِن 

  (19)يوم الَ تمِلك نفْس ِلنفٍْس شيئًا واْالَمر يومِئٍذ ِللَِّه 

  emindir َأِميٍنSonra َثمİtaat edilirَّ ُمَطاٍع
21) İtaat edilir. Sonra emindir.

  deli ِبَمْجُنوٍنarkadaşınız َصاِحُبُكْمdeğildir َماVe َو
22) Ve arkadaşınız deli değildir.

  Apaçık اْلُمِبيِنufukta ِباْلُأُفِقonu gördü َرآُهAndolsun َوَلَقْد
23) Andolsun (peygamber) onu gördü. Apaçık ufukta. 

 suçlanacak ِبَضِنيٍنgayb ْيِباْلَغhakkında َعَلىo ُهَوdeğildir َماVe َو
24) Ve gayb hakkında, suçlanacak o değildir.

  Kovulmuş َرِجيٍمşeytanın َشْيَطاٍنsözü ِبَقْوِلo ُهَوdeğildir َماVe َو
25) Ve o kovulmuş şeytanın sözü değildir.

  ?gidiyorsunuz َتْذَهُبوَنNereye َفَأْیَن
26) Nereye gidiyorsunuz?

 alemler ِلْلَعاَلِميَنbir hatırlatmadır ِذْآٌرancak ِإلَّاo ُهَو,Öyle ki ْنِإ
için  

27) Öyle ki, o ancak, alemler için bir hatırlatmadır.
 doğru yolu َأْن َیْسَتِقيَمSizden ِمْنُكْمdileyen َشاَءkimseler için ِلَمْن

tutmayı  
28) Sizden doğru yolu tutmayı dileyen kimseler için.

 َأْن َیَشاَءancak ِإلَّاhiçbir şey َتَشاُءوَنdileyemezsiniz َماVe َو
dilemedikçeاللَُّه Allahَُّرب Rabbi olanاْلَعاَلِميَن alemlerin  

29) Ve ancak alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe 
hiçbir şey dileyemezsiniz. 

 
82 İNFİTAR SURESİ  

Kur'an-ı Kerîm'in 82. suresi, 19 ayet, 80 kelime ve 327 
harftir. Mekke'de inmiştir. "İnfîtâr" kelimesi, sûrenin 
birinci âyetinde geçen ve "yarıldı" anlamına gelen 
"infetara" Fiilinin mastandır. Sûre adını bu fiilden almıştır.  
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 )83(سورة املطففني 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

يو طَفِِّفنيفُونَ (1)لٌ ِللْموتساِس يلَى النالُوا عِاذَا اكْت اَلَِّذين 
 اَالَ يظُن اُولَِئك (3) وِاذَا كَالُوهم اَو وزنوهم يخِسرونَ (2)

 يوم يقُوم الناس ِلرب (5) ِليوٍم عِظيٍم (4)اَنهم مبعوثُونَ 
 الَِمنيٍني (6)الْعاِر لَِفى ِسجالفُج ابآ (7) كَالَّ ِانَّ ِكتمو 

 نيا ِسجم يكر(8)اَد قُومرم ابِئٍذ (9) ِكتمولٌ ييو 
 كَذِِّبنييِن (10)ِللْمِم الدوونَ ِبيكَذِّبي (11) اَلَِّذين كَذِّبا يمو 

ا تتلَى علَيِه اَياتنا قَالَ اَساِطري  ِاذَ(12)ِبِه ِاالَّ كُلُّ معتٍد اَِثيٍم 
 ِلنيونَ (13)اْالَوكِْسبوا يا كَانم لَى قُلُوِبِهمانَ علْ ركَالَّ ب 

 ثُم ِانهم (15) كَالَّ ِانهم عن ربِهم يومِئٍذ لَمحجوبونَ (14)
الَِّذى كُنتم ِبِه تكَذِّبونَ  ثُم يقَالُ هذَا (16)لَصالُوا الْجِحيِم 

(17) نياِر لَِفى ِعلِّيراْالَب ا (18) كَالَّ ِانَّ ِكتاَبم يكرآ اَدمو 
 ِانَّ (21) يشهده الْمقَربونَ (20) ِكتاب مرقُوم (19)ِعلِّيونَ 

 تعِرف (23)  علَى اْالَرآِئِك ينظُرونَ(22)اْالَبرار لَِفى نِعيٍم 
 يسقَونَ ِمن رِحيٍق مختوٍم (24)ِفى وجوِهِهم نضرةَ النِعيِم 

  (26) ِختامه ِمسك وِفى ذَِلك فَلْيتنافَِس الْمتناِفسونَ (25)

 o ِبِهkimselere ُآنُتْمİşte الَِّذيbudur َهَذاdenilir ُیَقاُلSonra ُثمَّ
şeyُتَكذُِّبوَن yalanladığınız  

17) Sonra o kimselere: 'İşte yalanladığınız şey budur' 
denilir. 

 ِعلِّيِّيَنdedir َلِفيiyilerin اْلَأْبَراِرkitabı ِآَتاَبkuşkusuz ِإنHayırَّ َآلَّا
İlliyyin  

18) Hayır, kuşkusuz iyilerin kitabı İlliyyin'dedir. 
 ِعلِّيُّوَن ne olduğunu َماsen اَكbileceksin َأْدَرnereden َماVe َو

İlliyun'un  
19) Ve sen İlliyun'un ne olduğunu nereden bileceksin. 

  Yazılı َْرُقوٌمbir kitaptır ِآَتاٌب
20) Yazılı bir kitaptır. 

  Mukarrebler اْلُمَقرَُّبوَنona ُهşahit olurlar َیْشَهُد
21) Mukarrebler ona şahit olurlar. 

  nimetler َنِعيٍمiçindedirlerَلِفيiyilerاْلَأْبَراَرŞüphesizِإنَّ
22) Şüphesiz iyiler nimetler içindedirler. 

  bakmaktadırlar َینُظُروَنTahtlarاْلَأَراِئِكüzerindeَعَلى
23) Tahtlar üzerinde bakmaktadırlar. 

 َةَنْضَرOnların yüzlerin ُوُجوِهِهْمde ِفيgörürsün َتْعِرُف
sevinciniالنَِّعيِم nimetlerin  

24) Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. 
  mühürlü َمْخُتوٍمşaraptanِمْن َرِحيٍقiçirilir ُیْسَقْوَن

25) Mühürlü, şaraptan içirilir. 
 َفْلَيَتَناَفْس işte bunun için ِفي َذِلَكVe َوmisktir  ِمْسٌكO, sonu ِخَتاُمُه

yarışanlarاْلُمَتَناِفُسوَن yarışsınlar  
26) O, sonu misktir. Ve işte yarışanlar bunun için 
yarışsınlar. 
 

83 MUTAFFİFİN SURESİ  
Kur'ân-ı Kerim'in 83. sûresi, 36 âyet, 199 kelime ve 730 
harften ibarettir. Mekkî sûrelerden olup, Ankebut 
sûresinden sonra nâzil olmuştur.  

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

  Eksik ölçüp tartanların ِلْلُمَطفِِّفيَنvay haline َوْیٌل
1) Eksik ölçüp tartanların vay haline. 

 insanlardanالنَّاِس َعَلى ölçerek aldıkları اْآَتاُلواzaman ِإَذاki الَِّذیَن
   noksansız alırlar َیْسَتْوُفوَن

2) Ki, insanlardan ölçerek aldıkları zaman noksansız 
alırlar. 

 ُهْمtarttıkları  َوَزُنوveya َأْوonlar ُهْمölçtükleri ُلوَآاzaman ِإَذاVe َو
onu ُیْخِسُروَن eksiltirler   

3) Ve onlar tarttıkları veya ölçtükleri zaman onu 
eksiltirler.  

 tekrar َمْبُعوُثوَنO َأنَُّهْمkimseler ُأوَلِئَكsanmıyorlar َلا َیُظنُّ?mı َأ
dirileceklerini  

4)O kimseler tekrar dirileceklerini sanmıyorlar mı? 
  Büyük َعِظيٍمgün için ِلَيْوٍم

5) Büyük gün için. 
 اْلَعاَلِميَنRabbi için ِلَربinsanlarِّ النَّاُسkalkarlar َیُقوُمO gün َیْوَم

alemlerin  
6) O gün insanlar alemlerin Rabbi için kalkarlar. 

 َلِفي ِسجِّيٍنfacirlerin الُفجَّاِرkitabı ِآَتاَبKuşkusuz ِإنhayırَّ َآلَّا
Siccindedir  

7) Hayır. Kuşkusuz facirlerin kitabı Siccindedir.
 ِسجِّيٌنne olduğunu َما?bileceksin َأْدَراَكnereden َماVe َو

Siccinin  
8) Ve Siccinin ne olduğunu nereden bileceksin?

  Yazılı وٌمَمْرُقbir kitaptır ِآَتاٌب
9) Yazılı bir kitaptır.

  yalanlayanlara ِلْلُمَكذِِّبيَن!O gün َیْوَمِئٍذvay haline َوْیٌل
10) O gün! Vay haline yalanlayanlara.

  din الدِّیِنgününü ِبَيْوِمyalanlarlar ُیَكذُِّبوَنKi الَِّذیَن
11) Ki, (onlar) din (hesap) gününü yalanlarlar.

 ُآلbaşkaُّ ِإلَّاO günü ِبِهyalanlayamaz َما ُیَكذُِّبve َو
kimselerdenُمْعَتٍد haddi aşanَأِثيٍم günaha düşkün  

12) O günü haddi aşan ve günaha düşkün 
kimselerden başka yalanlayamaz. 

 ayetlerimiz آَیاُتَناO kimselereَعَلْيِهokunduğuُتْتَلىzamanِإَذا
  Geçmişin اْلَأوَِّليَنmasallarıdırَأَساِطيُر derlerَقاَل 

13 ) O kimselere ayetlerimiz okunduğu zaman hep 
'Geçmişin masallarıdır' derler. 

 onların ُقُلوِبِهْمüstünde َعَلىran vardır َراَنbilakis َبْلHayır َآلَّا
kalplerininَما َآاُنوا ötürüَیْكِسُبوَن kazandıklarından  

14) Hayır, kazandıklarından ötürü bilakis onların 
kalplerinin üstünde ran (pas) vardır. 

 َلَمْحُجوُبوَنo gün َیْوَمِئٍذRablerinَربِِّهْمdenَعْنonlar ِإنَُّهْمHayır َآلَّا
perdelenmişlerdir  

15) Hayır, o gün onlar Rablerinden perdelenmişlerdir. 
  Cehenneme اْلَجِحيِمatılacaklardır َلَصاُلواonlar نَُّهْمِإSonra ُثمَّ

16) Sonra onlar Cehenneme atılacaklardır.
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 ِمْن اْلُكفَّاِرiman eden آَمُنواkimseler الَِّذیَنİşte bugün َفاْلَيْوَم
kafirlereَیْضَحُكوَن gülerler  

34) İşte bugün iman eden kimseler kafirlere gülerler. 
  bakıp seyretmektedirler َینُظُروَنTahtlar اْلَأَراِئِكüzerinde َعَلى

35) Tahtlar üzerinde bakıp seyretmektedirler. 
 َما َآاُنوا َیْفَعُلوَنKafirler اْلُكفَّاُرkarşılığını gördüler ُثوَِّب?mi َهْل

işlediklerinin  
36) Kafirler işlediklerinin karşılığını gördüler mi?
Mutaffifîn Sûresi’ne, ölçü ve tartıyı doğru kullanmayıp hile yapanlar 
uyarılarak başlandı, dünya hayatında mü'minleri ve onların Hakk'a ibâdet 
ve taâtini alay konusu edinen inkarcı sapıkların kıyamet gününde alay 
konusu olacağı haber verilerek sûre noktalandı. 

 
84 İNŞİKAK SURESİ  

Kur'an-ı Kerîm'in 84. suresi, 25 ayet, 107 kelime ve 440 
harftir. Mekke'de inmiştir. Adını, göğün yarılması ve 
ayrılmasını ifade eden ilk âyetinden almaktadır. 

 Rahim يم الرِحRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

  yarıldığı انَشقَّْتGök السََّماُءzaman ِإَذا
1) Gök yarıldığı zaman.  

 zaten ُحقَّْتVe َوRabbine ِلَربَِّهاkulak verdiği zaman َأِذَنْتVe َو
ona da bu yakışır.  

2) Ve Rabbine kulak verdiği zaman. Ve zaten ona da 
bu yakışır. 

  uzatıldığı ُمدَّْتyer اْلَأْرُضzaman ِإَذا Ve َو
3) Ve yer uzatıldığı zaman.

  boşaldığında َتَخلَّْتve َوiçinde varsa ِفيَهاne َماatıp َأْلَقْتVe َو
4) Ve içinde ne varsa atıp ve boşaldığında.

 zaten قَّْتُحVe َوRabbine ِلَربَِّهاkulak verdiği zaman َأِذَنْتVe َو
ona da bu yakışır  

5) Ve Rabbine kulak verdiği zaman. Ve zaten ona da 
bu yakışır. 

 varan ِإَلىçaba harcıyorsun َآاِدٌحsen ِإنََّكinsan اْلِإنَساُنEy َیاَأیَُّها
yoldaَربَِّك Rabbineَآْدًحا durmaksızınَفُمَلاِقيِه Ona kavuşacaksın  

6) Ey insan sen Rabbine varan yolda durmaksızın 
çaba harcıyorsun. Ona (Allah) kavuşacaksın. 

  sağ tarafından ِبَيِميِنِهkitabı ِآَتاَبُهverilirse ُأوِتَيkimin َمْنHer َفَأمَّا
7) Her kimin kitabı sağ tarafından verilirse.  

  kolay َیِسيًراbir hesapla ِحَساًبا.hesaba çekilir ُیَحاَسُبSonra َفَسْوَف
8) Sonra kolay bir hesapla hesaba çekilir.  

  sevinçli َمْسُروًراailesine َأْهِلِهolarak ِإَلىdöner َینَقِلُبVe َو
9) Ve ailesine sevinçli olarak döner. 

 َوَراَء َظْهِرِهkitabı ِآَتاَبُهverilirse ُأوِتَيkimin َمْنher َأمَّاVe َو
arkasından  

10) Ve her kimin kitabı arkasından verilirse.  
  ölümü ُثُبوًراçağırır َیْدُعوİşte ozaman َفَسْوَف

11) İşte o zaman ölümü çağırır.  
  alevli ateşe َسِعيًراatılır َیْصَلىVe َو

12) Ve alevli ateşe atılır. 
  sevinçli ْسُروًراَمailesi َأْهِلِهiçinde ِفيidi َآاَنÇünkü o ِإنَُّه

13) Çünkü o ailesi içinde, sevinçli idi.
 
 
 
 

 (28) عينا يشرب ِبها الْمقَربونَ (27)وِمزاجه ِمن تسِنيٍم 
وِاذَا  (29)ِانَّ الَِّذين اَجرموا كَانوا ِمن الَِّذين اَمنوا يضحكُونَ 

 وِاذَا انقَلَبوآ ِالَى اَهِلِهم انقَلَبوا (30)مروا ِبِهم يتغامزونَ 
 الُّونَ (31)فَِكِهنيآلِء لَضؤقَالُوآ ِانَّ ه مهاَوِاذاَ رآ (32) ومو 

 اِفِظنيح ِهملَيِسلُوا عالْكُفَّاِر(33)اُر وا ِمنناَم الَِّذين موفَالْي  
 هلْ ثُوب (35) علَى اْالَرآِئِك ينظُرونَ (34)يضحكُونَ 

 (36)الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُونَ 
  )84(سورة االنشقاق 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 قَّتشآُء انم(1)ِاذَا الس قَّتحا وهبِلر تاَِذنِاذَا (2) وو 

دم ضاْالَر (3)ت لَّتختا وا ِفيهم اَلْقَتا (4) وهبِلر تاَِذنو 
 قَّتحا (5)وحكَد كبِالَى ر كَاِدح كانُ ِانسا اِْالنهآاَيي 
 فَسوف (7) فَاَما من اُوِتى ِكتابه ِبيِميِنِه (6)فَمالَِقيِه 

 (9)نقَِلب ِالَى اَهِلِه مسرورا  وي(8)يحاسب ِحسابا يِسريا 
 فَسوف يدعو ثُبورا (10)واَما من اُوِتى ِكتابه ورآَء ظَهِرِه 

  (13) ِانه كَانَ ِفى اَهِلِه مسرورا (12) ويصلَى سِعريا (11)

  tesnimَتْسِنيٍمdendirِمْنonun karışımı ِمَزاُجُهVe َو
27) Ve onun karışımı tesnimdendir.

  Mukarreblerin اْلُمَقرَُّبوَنondan ِبَهاiçtiği َیْشَرُبbir pınardır َعْيًنا
28) Mukarreblerin ondan içtiği bir pınardır.

 ِمْن الَِّذیَنidi َآاُنواGünahkar َأْجَرُمواkimseler  الَِّذیَنKuşkusuzِإنَّ
kimselereآَمُنوا iman edenُكوَن َیْضَح gülüyorlar  

29)Kuşkusuz günahkar kimseler; iman eden 
kimselere gülüyorlar idi. 

 َیَتَغاَمُزوَن onların ِبِهْمyanlarından geçtikleri َمرُّواzaman ِإَذاVe َو
kaş göz işaretleri yaparlardı  

30) Ve onların yanlarından geçtikleri zaman, kaş göz 
işaretleri yaparlardı. 

 انَقَلُبواyakınlarına َأْهِلِهْمile ِإَلىdöndükleri انَقَلُبواzaman ِإَذاVe َو
dönerlerdiَفِكِهيَن neşe  

31)Ve yakınlarına döndükleri zaman neşe ile 
dönerlerdi. 

 َهُؤَلاِءişte ِإنderlerdiَّ َقاُلواonları ُهْمgördükleri َرَأْوzaman ِإَذاVe َو
bunlardırَلَضالُّوَن sapıklar  

32) Ve onları gördükleri zaman işte sapıklar bunlardır 
derlerdi. 

 َحاِفِظيَنBaşkaların üzerine َعَلْيِهْمgönderilmediler َما ُأْرِسُلواVe َو
muhafız olarak  

33)Ve başkaların üzerine muhafız olarak 
gönderilmediler. 
(*)Yukarıdaki âyetler dünyada inançlarından dolayı müminlerle alay eden, 
onları küçümseyen ve yollarının yanlış olduğunu ileri süren inkarcılar 
hakkında inmiş olup onları kınamakta ve uyarmaktadır. Özellikle 33. 
âyette Allah tarafından kendilerine müminleri denetleme görevi 
verilmediğinin belirtilmesi dikkat çekicidir. 
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 ورحي اَنْ لَن ظَن ها (14)ِانِصريكَانَ ِبِه ب هبلَى ِانَّ ر(15) ب 
 والْقَمِر ِاذَا (17) واللَّيِل وما وسق (16)فَآل اُقِْسم ِبالشفَِق 

 قس(18)اتطَب نكَبرٍق  لَتطَب ن(19)قًا ع ما لَهونَ   فَمِمنؤالَ ي
 بِل الَِّذين (21) الَ يسجدونَ وِاذَا قُِرئ علَيِهم الْقُراَنُ (20)

 فَبشرهم (23) واُهللا اَعلَم ِبما يوعونَ (22)كَفَروا يكَذِّبونَ 
ا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم  ِاالَّ الَِّذين اَمنو(24)ِبعذَاٍب اَِليٍم 

 (25)اَجر غَير ممنوٍن 
 )85(سورة البروج 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 وشاِهٍد (2) والْيوِم الْموعوِد (1)والسمآِء ذَاِت الْبروِج 

 الْوقُوِد  اَلناِر ذَاِت(4) قُِتلَ اَصحاب اْالُخدوِد (3)ومشهوٍد 
(5) ودا قُعهلَيع م(6) ِاذْ ه ِمِننيؤلُونَ ِبالْمفْعا يلَى مع مهو 

 ودهِميِد (7)شِزيِز الْحوا ِباِهللا الْعِمنؤِاالَّ اَنْ ي مهوا ِمنقَما نمو 
(8)لَى كُلِّ شاُهللا عِض واْالَراِت وومالس لْكم ٍء  اَلَِّذى لَهى

 ِهيدوا (9)شوبتي لَم اِت ثُمِمنؤالْمو ِمِننيؤوا الْمنفَت ِانَّ الَِّذين 
 ِانَّ الَِّذين اَمنوا (10)فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحِريِق 

ارها اْالَنِتهحت ِرى ِمنجت اتنج ماِت لَهاِلحِملُوا الصعو ذَِلك 
 الْكَِبري ز(11)الْفَو  

و Veواا نَقَمم intikam alıyorlardıمِمنْه onlardanِإلَّا sadece َأن
 الْحِميِدgüçlü olan الْعِزيِزAllah’a  ِباللَِّهimanlarından dolayı يْؤِمنُوا

övülen  
8) Ve onlardan sadece güçlü, övülen Allah’a 
imanlarından dolayı intikam alıyorlardı.  

 الَْأرِضve وgöklerin السماواِت mülkü ملْكOnundur  لَهki الَِّذي
yerinو veاللَّه  Allahلَىع üzerineِّكُل herٍءشَي şeyinشَِهيد şahittir  

9) Ki, göklerin ve yerin mülkü O’nundur ve Allah her 
şeyin üzerine şahittir.  

ِإنKuşkusuzالَِّذينkimselerفَتَنُواişkence edenْؤِمِنينالْم mü'min 
erkeklereوveْؤِمنَاِتالْم  mü'min kadınlaraثُم Sonra 

daلَمetmeyenlerواتُوبي tevbeمفَلَه Onlar içinذَابع azabı نَّمهج 
cehennemو veملَه onlaraذَابع azap vardırِريِقالْح kahredici  

10) Kuşkusuz mü'minlere ve mü'minelere (kadınlara) 
işkence eden kimseler. Sonra da tevbe etmeyenler. 
Onlar için cehennem azabı ve onlara kahredici azap 
vardır.  

ِإن Doğrusuالَِّذين kimselereنُواآم iman edipو ve اِتاِلحِملُوا الصع 
salih amel işlemişملَه olanٌنَّاتج cennetler vardırِريتَج akanِمن 

  danاِتهتَح altların ارالَْأنْه ırmaklar ذَِلك İşte زالْفَو kurtuluş 
budurالْكَِبير büyük  

11) Doğrusu iman edip ve salih amel işlemiş 
kimselere altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. 
İşte büyük kurtuluş budur. 

 
 

  dönmeyeceğini َلْن َیُحوَرbir daha َأْنsandı َظنOَّ ِإنَُّه
14) O bir daha dönmeyeceğini sandı. 

  görüyor َبِصيًراonu ِبِه َآاَنRabbi َربَُّهKuşkusuz ِإنHayırَّ َبَلى
15) Hayır. Kuşkusuz Rabbi onu görüyordu. 

  Şafak vaktine ِبالشََّفِقyemin ُأْقِسُمolsun ki َفَلا
16) Şafak vaktine yemin olsun ki. 

  derleyip topladıklarına َوَسَقve öyleki َوَماgeceye اللَّْيِلVe َو
17) Ve geceye ve öyleki, derleyip topladıklarına. 

  ond ördüne girdiği اتََّسَقzaman ِإَذاaya اْلَقَمِرVe َو
18) Ve on dördüne girdiği zaman aya. 

  tabakaَطَبٍقdanَعْنtabakaya َطَبًقاSiz bineceksiniz َلَتْرَآُبنَّ
19) Siz tabakadan tabakaya bineceksiniz.  

  inanmıyorlar َلا ُیْؤِمُنوَنOnlara َلُهْمne oluyorda َفَما
20 ) Onlara ne oluyorda inanmıyorlar.  

َلاKur’ân اْلُقْرآُنkendilerine َعَلْيِهْمokunduğu ُقِرَئzamanِإَذاVeَو
  secde etmiyorlar َیْسُجُدوَن

21 ) Ve Kur’ân kendilerine okunduğu zaman, secde 
etmiyorlar.  

  yalancıdırlar ُیَكذُِّبوَنinkârcı َآَفُرواo kimseler الَِّذیَنBilakis َبْل
22) Bilakis o kimseler inkârcı,  yalancıdırlar.  

  sakladıklarını ُیوُعوَنher ne ِبَماbilendir َأْعَلُمAllah اللَُّهVe َو
23) Ve Allah her ne sakladıklarını bilendir. 

  acı َأِليٍمazab ile ِبَعَذاٍبOnları ُهْمmüjdele َفَبشِّْر
24) Onları acı azab ile müjdele.

 الصَّاِلَحاِتamel َعِمُلواve َوiman edip آَمُنواKuşkusuz ِإلَّا الَِّذیَن
salihَلُهْم Onlaraَأْجٌر sevap vardırَغْيُر َمْمُنوٍن kesintisiz 

25) Kuşkusuz iman edip ve salih amel işleyenler. 
Onlara kesintisiz sevap vardır. 

 
85 BURUC SURESİ  

Kur'an-ı Kerîm'in 85. suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 22 
ayet, 109 kelime ve 458 harften ibarettir. İsmini, birinci 
ayetinde geçen "burûc" (burçlar) kelimesinden almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

و andolsunاِءمالس göğeذَاِت olanوِجرالْب Burçları  
1) Burçları olan göğe andolsun. 

و andolsunِموالْي güneوِدعوالْم vaad edilen  
2) Ve vaad edilen güne andolsun.

وVeشَاِهٍدşehadet edeneو veوٍدشْهم şehadet edilene  
3) Ve şehadet edene ve şehadet edilene.

  hendeğin الُْأخْدوِدsahipleri َأصحابKahrolsun قُِتَل
4) Kahrolsun hendeğin sahipleri.

  Tutuşturucu الْوقُوِدyakıt dolu ذَاِتateş النَّاِر
5) Tutuşturucu yakıt dolu ateş. 

مِإذْهKendilerideاهلَيعçevresindeودقُع oturmuşlardı  
6) Kendileri de çevresinde oturmuşlardı.

وVeمهonlarالَىمعböyleceلُونفْعي    yaptıklarını ْؤِمِنينِبالْم 
mü'minlere  ودشُه Seyrediyorlardı  

 7) Ve onlar böylece mü'minlere yaptıklarını 
seyrediyorlardı. 
(*)Yukarıdaki âyetler, Allah'a dosdoğru inanan mü'minlere kızıp saldıran 
kâfirlerin bu haksız tutumu tel'în edildi ve Cenâb-ı Hakk'ın bu gibi zâlim 
mütecavizleri kahredeceğine işaretle mü'minlerin küfre karşı dayanma 
gücünü ortaya koymalarında sayısız faydaların bulunduğu dolaylı şekilde 
bildirildi.  
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86 TÂRIK SÛRESİ 
Kur'an-ı Kerîm'in 86. suresi, 17 ayet, 72 kelime, 291 
harften ibarettir. Mekkî sûrelerden olup, Beled sûresinden 
sonra nazil olmuştur. Adını ilk ayetinden geçen "Târık" 
kelimesinden almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın ِه اللadıylaَّ ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

و Yemin olsunاِءمالس göğeو veالطَّاِرِق tarık’a  
1) Yemin olsun göğe ve tarık’a. 

و Veام neredenرَأد bileceksinاك senام neُالطَّاِرق tarık’ın 
olduğunu  

2) Ve nereden bileceksin sen tarık’ın ne olduğunu. 
مالنَّج bir yıldızdırالثَّاِقب delici  

3) (O karanlığı) delici bir yıldızdır. 
كُلُّ ِإن Herنَفٍْس nefsinالَم mutlakaاهلَيع üzerindeٌاِفظح bir 

koruyucu vardır  
4) Her nefsin mutlaka üzerinde bir koruyucu vardır.  

  yaratılmıştır خُِلقnedenَ ِممinsan الِْإنسانbir baksın لْينظُرفَ
5) İnsan bir baksın neden yaratılmıştır. 

  Atılıp dökülen داِفٍقbir suماٍءdanِمنyaratılmıştır خُِلقَ
6) Atılıp dökülen bir sudan yaratılmıştır. 

جخْري çıkarِمنdanِنيبarasınلِْبالص göğüslerinو veاِئِبالتَّر Bel 
kemiği  

7) Bel kemiği ve göğüslerin arasından çıkar. 
ِإنَّه Şüphesiz, (Allah),لَىع tekrarِعِهجر onu döndürmeğe 
deلَقَاِدر kadirdir  

8) Şüphesiz, (Allah), onu tekrar döndürmeğe de, 
kadirdir.  

موي O günلَىتُب ortaya çıkarاِئررالس sırlar  
9) O gün, sırlar ortaya çıkar. 

 نَاِصٍرne de لَاVe وgücü ِمن قُوٍةO (insanın) لَهne vardır فَما
yardım edeni  

10) O (insanın) ne gücü vardır. Ve  ne de bir yardım 
edeni. 

و yemin olsunاِءمالس göğeذَاِت sahibi olanِعجالر Dönüş  
11) Dönüş sahibi olan göğe yemin olsun. 

و andolsunِضالَْأر yereذَاِت Sahibi olduğuِعدالص bitkileri 
yeşertmek için  yarılan  

12) Sahibi olduğu bitkileri yeşertmek için yarılan yere 
andolsun. 

ِإنَّه Ki doğrusu oٌللَقَو sözdürٌلفَص kesin bir  
13) Ki doğrusu o, (Kur'an) kesin bir sözdür. 

و Veام değildirوه oِلزِبالْه şaka  
14) Ve o, şaka değildir.  

مِإنَّه Onlarونِكيدي kuruyorlarادكَي tuzak  
15) Onlar tuzak kuruyorlar. 

و Veَأِكيد kuruyorumادكَي bir tuzak  
16) Ve (Ben de) bir tuzak kuruyorum.  

 az bir رويداOnlara َأمِهلْهمKafirlere الْكَاِفِرينmühlet ver فَمهْل
süre tanı  

17) Kafirlere mühlet ver. Onlara az bir süre tanı.
Târik Sûresi, her insan üzerinde koruyucu ve yazıp muhafaza edici 
meleğin bulunduğu belirtilerek göğe ve gökteki parlak olan yıldıza 
yemin edilerek başladı; Kur'ân'ın son dereoe ciddi kitap olduğuna 
değinilerek müşriklerin çevirmekte oldukları hile ve tuzaklara 
dikkatler çekildi ve bir süre fiili duruma geçilmemesi, zaferin çok 
yakın olduğu haber verildi ve sabır tavsiye edilerek sûre noktalandı.  

 ِديدلَش كبر طْش(12)ِانَّ ب ِعيديو ِدئبي وه ه(13) ِان وهو 
 وددالْو فُور(14)الْغ ِجيدِش الْمر(15) ذُو الْع ِريدا يالٌ ِلمفَع 

 (18) ِفرعونَ وثَمود (17) هلْ اَتيك حِديثُ الْجنوِد (16)
آِئِهم مِحيطٌ  واُهللا ِمن ور(19)بِل الَِّذين كَفَروا ِفى تكِْذيٍب 

(20) ِجيداَنٌ مقُر ولْ هفُوٍظ (21) بحٍح م(22) ِفى لَو 
 )86(سورة الطارق 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 اَلنجم (2) ومآ اَدريك ما الطَّاِرق (1)والسمآِء والطَّاِرِق 

 (3)الثَّاِقبلَيا عفٍْس لَماِفظٌ  ِانْ كُلُّ نا حظُِر (4)هنفَلْي 
 ِلقخ انُ ِممساِفٍق (5)اِْالنآٍء دم ِمن ِلقِن (6) خيب ِمن جرخي 

 يوم تبلَى (8) ِانه علَى رجِعِه لَقَاِدر (7)الصلِْب والترآِئِب 
 آِئررٍة (9)السقُو ِمن ا لَهاِصٍر   فَمالَ نا(10)وآِء ذَاِت  وملس
 ِانه لَقَولٌ فَصلٌ (12) واْالَرِض ذَاِت الصدِع (11)الرجِع 
 واَِكيد (15) ِانهم يِكيدونَ كَيدا (14) وما هو ِبالْهزِل (13)
  (17) فَمهِل الْكَاِفِرين اَمِهلْهم رويدا (16)كَيدا 

ِإن Elbetteَطْشب yakalayışıكبر Rabbininلَشَِديد şiddetlidir  
12) Rabbinin yakalayışı. Elbette şiddetlidir. 

ِإنَّه Elbette O'durوه  onlarıِدُئبي önce yaratıpو veِعيدي sonra 
tekrarlayacak olan  

13) Elbette onları önce yaratıp ve sonra tekrarlayacak 
olan O (Allah)'dur. 

و Veوه Oالْغَفُور affedenوددالْو çok çok sevendir  
14) Ve O (Allah), affeden çok çok sevendir. 

  Meciddir الْمِجيدArşın الْعرِشsahibidir ذُو
15) Arşın sahibidir. Mecid (yenileyici) dir. 

  dilediğini يِريدÖyleki ِلماmutlaka yapandır فَعاٌل
16) Öyleki, dilediğini mutlaka yapandır.

  orduların الْجنُوِدhaberi حِديثSanaُ كgeldi َأتَا?mi هْل
17) Sana orduların haberi geldi mi? 

نوعِفر Firavunو veودثَم Semud’un  
18) Firavun ve Semud’un. 

  yalanlıyorlar يٍبِفي تَكِْذnankör كَفَرواkimseler الَِّذينAksine بْل
19) Aksine nankör kimseler yalanlıyorlar. 

و Veاللَّه Allahِمنdanاِئِهمروonları arkalarınٌِحيطم kuşatmıştır  
20) Ve Allah onları arkalarından kuşatmıştır. 

  şerefli üstün olan مِجيدbir Kur'andır قُرآنo هوAksine بْل
21) Aksine o şerefli üstün olan bir Kur'andır. 

  mahfuzdadır O محفُوٍظ levhi ِفيلَوٍح
22) O levhi mahfuzdadır.
Büruc Sûresi, dört önemli olaya yemin edilerek başladı ve inkarcı 
zâlimlerin eninde sonunda ilâhî hışma uğratılacaklarına işaretle misal 
verildi; sonra da kâinatı, hilkati, hilkatin hikmetini ve iki hayatın 
programlanmasının sebebini açıklayan o çok şerefli ve şanlı Kur'ân'ın, 
inkarcılar istemese bile kıyamete kadar insanlığı aydınlatmaya devam 
edeceği, hiç bir kimsenin onu değiştirmeğe gücünün yetmiyeceği 
bildirilerek sûre noktalandı. 

 

Cüz 30 – Sure 86                                            Tarık Suresi                                                   Sayfa 590 



 )87(سورة األعلى 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 والَِّذى (2) اَلَِّذى خلَق فَسوى (1)سبِح اسم ربك اْالَعلَى 
 فَجعلَه غُثَآًء (4) والَِّذى اَخرج الْمرعى (3)قَدر فَهدى 

 ِاالَّ ما شآَء اُهللا ِانه يعلَم (6)ِرئُك فَالَ تنسى  سنقْ(5)اَحوى 
 فَذَكِّر ِانْ (8) ونيسرك ِللْيسرى (7)الْجهر وما يخفَى 

 ويتجنبها (10) سيذَّكَّر من يخشى (9)نفَعِت الذِّكْرى 
 ثُم الَ يموت (12)برى  اَلَِّذى يصلَى النار الْكُ(11)اْالَشقَى 

 وذَكَر اسم (14) قَد اَفْلَح من تزكَّى (13)ِفيها والَ يحيى 
 واْالَِخرةُ (16) بلْ تؤِثرونَ الْحيوةَ الدنيا (15)ربِه فَصلَّى 

 (18) ِانَّ هذَا لَِفى الصحِف اْالُولَى (17)خير واَبقَى 
  (19)ِابرِهيم وموسى صحِف 

 )88(سورة الغاشية 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 (2) وجوه يومِئٍذ خاِشعةٌ (1)هلْ اَتيك حِديثُ الْغاِشيِة 
 تسقَى ِمن عيٍن اَِنيٍة (4) تصلَى نارا حاِميةً (3)عاِملَةٌ ناِصبةٌ 

 الَ يسِمن والَ يغِنى (6)عام ِاالَّ ِمن ضِريٍع  لَيس لَهم طَ(5)
 (9) ِلسعِيها راِضيةٌ (8) وجوه يومِئٍذ ناِعمةٌ (7)ِمن جوٍع 

  (11) الَ تسمع ِفيها الَِغيةً (10)ِفى جنٍة عاِليٍة 
1)Her şeyi sarıp kaplayacak olanın haberi sana geldi mi? 

   zilletedir خَاِشعةo günٌ يومِئٍذO yüzler ki هوجو
2) O yüzler ki, o gün zilletedir. 

  bitkin düşmüştür نَاِصبةZor  işler altındaٌ عاِملَةٌ
3) Zor  işler altında bitkin düşmüştür. 

  Kızgın حاِميةbir ateşeً نَاراgirerler تَصلَى
4) Kızgın bir ateşe girerler. 

  Kaynar آِنيٍةsu pınarınعيٍنdanِمنiçirilir تُسقَى
5) Kaynar su pınarından içirilir. 

سلَي yokturملَه Onlarınامطَع yiyecekleriِإلَّا  başkaِمن  den 
   kötü kokulu kuru bir dikenضِريٍع

6) Onların kötü kokulu kuru bir dikenden başka 
yiyecekleri yoktur. 

  açlığı جوٍع ِمنgiderirيغِْنيne لَاveوsemirtirيسِمنNe لَا
7) Ne semirtir ve ne açlığı giderir. 

وهجو Yüzler vardırِئٍذموي o günٌةنَاِعم parıl parıldır  
8) Yüzler vardır, o gün parıl parıldır. 

  hoşnuttur راِضيةÇalıştıklarındanٌ ِلسعِيها
9) Çalıştıklarından hoşnuttur. 

  Yüksek عاِليٍةbir cennettin َنٍَّةiçindedirler ِفي
10) Yüksek bir cennettin içindedirler. 

عملَا تَس işitmezlerاِفيه Oradaًةلَاِغي boş bir laf  
11) Orada boş bir laf işitmezler. 
 

87 A'LÂ SÛRESİ 
Kur'an-ı Kerîm'in 87. suresi, 19 ayet, 72 kelime, 291 
harften ibarettir. İsmini ilk ayette geçen "el-A'lâ" 
kelimesinden almaktadır. Mekke devrinin ilk zamanlarında 
nazil olmuştur.  

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

حبس tesbih et.ماس adınıكبر Rabbininلَىالَْأع yüce  
1) Rabbinin yüce adını tesbih et.

  düzenledi  فَسوىyarattı خَلَقO kiَ الَِّذي
2) O (Allah) ki yarattı, düzenledi.

و VeيالَِّذO ki, رقَد biçimlendiripىدفَه yol gösterdi.  
3) Ve O (Allah) ki,biçimlendirip yol gösterdi.

و Veالَِّذي O, kiجَأخْر çıkardıىعرالْم otlakları  
4) Ve O (Allah), ki otlakları çıkardı.

لَهعفَج Onu getirdiغُثَاء kupkuruىوَأح Kara bir çöp haline  
5) Onu kupkuru. Kara bir çöp haline getirdi.

نُقِْرُئكس Sana okutacağızىفَلَا تَنس Sen onu unutmayacaksın  
6) Sana okutacağız. Sen onu unutmayacaksın.

 Şüphesiz ِإنَّهAllah'ın اللَّهdilediği  ما شَاءAncak müstesna  ِإلَّا
O,لَمعي bilirرهالْج açıkو  veخْفَىا يم gizliyi  

7) Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Şüphesiz O 
(Allah), açık ve gizliyi bilir. 

و Veرسنُي kolaylaştırdıkçaك Sanaىرسِللْي kolaylaştıracağız  
8) Ve Sana kolaylaştırdıkça kolaylaştıracağız.

فَذَكِّرHatırlatِإنEğerْتنَفَعfayda edecekseىالذِّكْر öğüt  
9) Hatırlat. Eğer öğüt fayda edecekse.

ذَّكَّريس öğüt alacaktırنم Kimخْشَىي korkarsa  
10) Kim korkarsa, öğüt alacaktır.

و Veاهنَّبتَجي kaçınırالَْأشْقَى bedbaht olan  
11) Ve bedbaht olan (ondan) kaçınır.

  büyük الْكُبرىateşe النَّارatılacaktır صلَىيKi o الَِّذي
12) Ki o, büyük ateşe atılacaktır.

ثُمSonraُوتملَا ي ne ölürاِفيهoradaو veايحلَا ي ne yaşar  
13) Sonra orada ne ölür ve ne yaşar.

قَدKuşkusuzَأفْلَحkurtulurنم kimكَّىتَز temizlenirse  
14) Kuşkusuz kim temizlenirse kurtulur.

و veذَكَر anıpماس adınıِهبر Rabbininلَّىفَص namaz kılarsa  
15) Rabbinin adını anıp ve namaz kılarsa.

  dünya الدنْياhayatını الْحياةtercih ediyorsunuzَ تُْؤِثرونBilakis بْل
16) Bilakis, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

و Veُةالْآِخر ahiret رخَي hayırlıو veقَىَأب bakidir  
17) Ve ahiret hayırlı ve bakidir.

ِإن Şüphesizذَاه buلَِفي içinde idiِفحالص sahifelerinلُْأولَى 
Önceki  

18) Şüphesiz bu. Önceki sahifelerin içinde idi.
  Musa'nın موسىve ِإبراِهيم وsahifelerinde صحِف

19) İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde.
88 GÂŞİYE SÛRESİ 

Kuran-ı Kerim'in 88. suresi, Mekkî olup 26 ayet, 92 
kelime, 381 harften ibarettir. İsmini ilk ayette geçen 
"gâşiye" (kaplayan) sözcüğünden almaktadır.564 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

 Her şeyi sarıp الْغَاِشيِةhaberi حِديثsana geldiُ َأتَاكmi? هْل
kaplayacak olanın  

Cüz 30 – Sure 87-88                                A’la –Ğaşiye Suresi                                               Sayfa 591 



هذِّبعفَي onu azaplandırırاللَّه Allahذَابالْع azap ileرالَْأكْب en büyük  
24) Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. 

ِإن Şüphesizنَاِإلَي dönüşü Bizedirمهابِإي onların  
25) Şüphesiz onların dönüşü Bizedir. 

ثُم sonraِإن Kuşkusuzنَالَيع Bize aittirمهابِحس onların hesapları 
da  

26) Kuşkusuz sonra onların hesapları da Bize aittir.
 

89 FECR SURESİ 
Kur'an-ı Kerîm’in 89. suresidir. Mekke'de inmiştir. 30 ayet, 
139 kelime, 597 hafrten ibarettir. İsmini, ilk ayetindeki 
'fecr' sözcüğünden almıştır.  

 Rahim  الرِحيمRahman الرحمِن Allah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

و Yemin olsunِرالْفَج fecre  
1) Yemin olsun fecre.  

و Veاٍللَي geceyeشٍْرع on  
2) Ve on geceye.  

و Veالشَّفِْع çifteو veتِْرالْو teke  
3) Ve çifte ve teke.  

و Veِلاللَّي geceyeِإذَا zamanِرسي gittiği  
4) Ve gittiği zaman geceye.  

 ِلِذيyemine قَسمbu sayılanlar  ذَِلكiçin ِفي?değmez mi هْل
kimselerٍرِحج Akıl sahibi  

5) Akıl sahibi kimseler için bu sayılanlar yemine değmez 
mi? 
(*)Yukarıdaki âyetler, beş önemli olaya yemin edilerek, Cenâb-ı Hakk'ın 
azap hükmünün hangi topluluk, kavim ve millet hakkında indiğine ve 
ineceğine dikkat çekildi ve azıp sapıtan toplum ve milletlerin izledikleri 
tehlikeli yoldan dönüş yapmaları istendi. Böylece ilâhî rahmetin ezeli sesi 
kalp ve kafalara aksettirildi. 

َألَم mi?ىتَر görmedinَفكَيnasılَلفَعyaptığını كبر Rabbin  اٍدِبع 
Ad kavmine   

6) Rabbin Ad kavmine nasıl yaptığını, görmedin mi? 
مِإر İrem’eذَاِت sahibiاِدالِْعم Sutunlar  

7) Sutunlar sahibi İrem’e. 
 الِْبلَاِدiçinde ِفيbenzeri ِمثْلُهاyaratılmış يخْلَقdeğildiْ لَمKi, الَِّتي

ülkeler  
8) Ki, oranın ülkeler içinde benzeri yaratılmış değildi. 

و Veودثَم Semud الَِّذين ki,واابج kayalarخْرالص oyarlardıاِديِبالْو 
vadilerde  

9) Ve Semud (kavmi) ki, vadilerde kayalar oyarlardı.
و Veوعِفرن Fir’avn’aِذي sahibiتَاِدالَْأو kazıklar  

10) Ve kazıklar sahibi Firavun’a. 
الَِّذين Kiاطَغَو azgınlıkِفي içindeydilerالِْبلَاِد memleketlerde  

11) Ki, memleketlerde azgınlık içindeydiler. 
  fesatçıydılar الْفَسادOnların ِفيهاekserisi فََأكْثَروا

12) Onların ekserisi fesatçıydılar. 
بفَص çarptıِهملَيع onlaraكبر Rabbininَطوس kırbacıذَاٍبع azap  

13) Rabbinin onlara, azap kırbacı çarptı.  
ِإن Kuşkusuzكبر Rabbinاِدصلَِبالِْمر gözetlemededir  

14) Kuşkusuz Rabbin gözetlemededir.
(*)Yukarıdaki âyetler,, Hakk'ı red ve inkâr edip yeryüzünde bozgunculuk 
eden üç kavimden söz edilerek yaşamakta olan inkarcı zâlimler uyarıldı. 
İlâhî kanun ve hükümlerin değişmiyeceğine işaretle insan düşünce ve 
aklına seslenildi. 
 
 

 واَكْواب (13) ِفيها سرر مرفُوعةٌ (12)ِفيها عين جاِريةٌ 
 (16) وزراِبى مبثُوثَةٌ (15) مصفُوفَةٌ  ونماِرق(14)موضوعةٌ 

 ِلقَتخ فونَ ِالَى اِْالِبِل كَيظُرنآِء (17)اَفَالَ يمِالَى السو 
 تِفعر ف(18)كَي تِصبن فاِل كَيِالَى الِْجبِالَى (19) وو 

 تِطحس فِض كَيذَكِّ(20)اْالَرم تآ اَنمِان فَذَكِّر  (21)ر 
 (23) ِاالَّ من تولَّى وكَفَر (22)لَست علَيِهم ِبمسيِطٍر 

 راْالَكْب ذَاباُهللا الْع هذِّبع(24)فَي مهابا ِاينِانَّ (25) ِانَّ ِالَي ثُم 
 مهابا ِحسنلَي(26)ع 

  )89(سورة الفجر 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

ِر وٍر (1)الْفَجشاٍل علَيِر (2) وتالْوفِْع والشِل (3) واللَّيو 
 اَلَم تر كَيف (5) هلْ ِفى ذَِلك قَسم ِلِذى ِحجٍر (4)ِاذَا يسِر 

 اَلَِّتى لَم يخلَق (7) ِارم ذَاِت الِْعماِد (6)فَعلَ ربك ِبعاٍد 
 (9) وثَمود الَِّذين جابوا الصخر ِبالْواِد (8)ِمثْلُها ِفى الِْبالَِد 

 (11) الَِّذين طَغوا ِفى الِْبالَِد (10)وِفرعونَ ِذى اْالَوتاِد 
 ادا الْفَسوا ِفيهذَاٍب (12)فَاَكْثَرطَ عوس كبر ِهملَيع بفَص 

  (14) ِانَّ ربك لَِبالِْمرصاِد (13)
  akan جاِريةbir pınar vardırٌ عينOrada ِفيها

12) Orada akan bir pınar vardır.
  yüksek مرفُوعةtahtlar vardırٌ سررOrada ِفيها

13) Orada yüksek tahtlar vardır. 
و Veابَأكْو kaseler vardırٌةوعضوم yerleştirilmiş  

14) Ve yerleştirilmiş kaseler vardır.
و Veُاِرقنَم yastıklar vardırٌفُوفَةصم sıra sıra dizilmiş  

15) Ve sıra sıra dizilmiş yastıklar vardır.
و Veاِبيرز halılar vardırٌثُوثَةبم serilmiş saçaklı  

16) Ve serilmiş saçaklı halılar vardır.
 خُِلقَتnasılْ كَيفDeveَالِْإِبِلlerinِإلَىbakmıyorlarينْظُرونmı? َأفَلَا

yaratıldığına  
17) Develerin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı?

و Veِإلَى deاِءمالس göğeَفكَي Nasılْتِفعر yükseltilmiştir?  
18) Ve göğe de. Nasıl yükseltilmiştir?

و Veِإلَى daاِلالِْجب dağlaraَفكَي Nasılْتنُِصب dikilmiştir?  
19) Ve dağlara da. Nasıl dikilmiştir?

و Veِإلَى deِضالَْأر yereَفكَي Nasılْتِطحس yayılmıştır  
20) Ve yere de. Nasıl yayılmıştır.

فَذَكِّر Öğüt verاِإنَّم çünküََأنْت senذَكِّرم bir öğütçüsün  
21) Öğüt ver, çünkü sen bir öğütçüsün.

  zor kullanıcı ِبمسيِطٍرOnların üzerine علَيِهمdeğilsin لَستَ
22) Onların üzerine zor kullanıcı değilsin.

  inkar ederse كَفَرve وyüz çevirir تَولَّىkim منAncak ِإلَّا
23) Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse.
(*)Allah’ın emirlerine karşı gelmenin, indirdiği hükümlere ters bir hayat 
sürmenin makul ve makbul bir yanı yoktur.  
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بتلَيه ربه فَاَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربى فَاَما اِْالنسانُ ِاذَا ما ا
 واَما ِاذَا ما ابتلَيه فَقَدر علَيِه ِرزقَه فَيقُولُ ربى (15)اَكْرمِن 
 والَ تحاَضونَ (17) كَالَّ بل الَ تكِْرمونَ الْيِتيم (16)اَهانِن 

 (19) وتاْكُلُونَ التراثَ اَكْالً لَما (18)علَى طَعاِم الِْمسِكِني 
 كَالَّ ِاذَا دكَِّت اْالَرض دكا (20)وتِحبونَ الْمالَ حبا جما 

 وِجئَ يومِئٍذ (22) وجآَء ربك والْملَك صفا صفا (21)دكا 
اَنانُ وساِْالن ذَكَّرتِئٍذ يموي منهى ِبجالذِّكْر قُولُ (23)ى لَهي 

 فَيومِئٍذ الَ يعذِّب عذَابه اَحد (24)ياَلَيتِنى قَدمت ِلحياِتى 
(25) داَح ثَاقَهو وِثقالَ يةُ (26) وِئنطْمالْم فْسا النهتآاَيي 
ادخِلى ِفى  فَ(28) ِارِجِعى ِالَى ربِك راِضيةً مرِضيةً (27)
 (30) وادخِلى جنِتى (29)ِعباِدى 

 )90(سورة البلد 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 وواِلٍد وما (2) واَنت ِحلٌّ ِبهذَا الْبلَِد (1)آل اُقِْسم ِبهذَا الْبلَِد 
 لَدٍد (3)وانَ ِفى كَبسا اِْالنلَقْنخ (4) لَقَدحاَي  اَنْ لَن بس

 دِه اَحلَيع قِْدرا (5)يداالً لُبم لَكْتقُولُ اَه(6) ي بسحاَي 
 داَح هري (7)اَنْ لَم  

90 BELED SÛRESİ 
Kur'an-ı Kerîm'in 90. suresi, 20 ayet, 67 kelime 326 harftir. 
Sure Mekke'de nazil olmuştur. İsmini, birinci ayetteki 
"beled" kelimesinden almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

  şehire الْبلَِدbu ِبهذَا.yemin ederim ُأقِْسمHayır لَا
1) Hayır bu şehire yemin ederim.  

و Veََأنْت senٌِّحل otururkenذَاِبه buلَِدالْب şehirde  
2) Ve sen bu şehirde otururken.  

و Veاِلٍدو babanaو veلَدا وم doğanlara.  
3) Ve babaya ve doğanlara.  

لَقَد Elbetteخَلَقْنَا Biz yarattıkانالِْإنس insanıِفي içindeٍدكَب imtihan 
ile yüklü zorluklar  

4) Elbette Biz insanı acı, imtihan ile yüklü zorluklar 
içinde yarattık. 

بسحَأي sanıyor mi?قِْدري لَن َأن güç yetiremiyeceğiniِهلَيع 
kendisinin üzerineدَأح Kimsenin  

5) Kimsenin kendisinin üzerine güç yetiremiyeceğini 
mi sanıyor? 

 لُبداçok mal امالSeni yok etmeyeً َأهلَكْتُ:Diyor ki يقُوُل
harcadım  

6) Diyor ki:  Seni yok etmeye çok mal harcadım. 
بسحَأي mi sanıyor?ري لَم َأن görmediğiniه onuدَأح Kimsenin  

7) Kimsenin onu görmediğini mi sanıyor?”
 
 
 

 هdeneyip ابتَلَاne ماzamanki ِإذَاinsan الِْإنسانAmaفََأما
onuهبرRabbiهمفََأكْرona ikram ederو  veهمنَع nimet 

verirseقُوُلفَي derيبر Rabbimِنيمَأكْرbana ikram etti 
15) Ama insan Rabbi onu ne zamanki, deneyip ona 
ikram eder ve ona nimet verirse ‘Rabbim bana ikram 
etti’ der. 

و Veاَأم amaِإذَا zamanام neتَلَااب denemekه onuرفَقَد 
daraltırsaِهلَيع üzereقَهِرز rızkınıقُوُلفَي  derيبر Rabbimانَِنيَأه 

beni fakir düşürdü  
16) Ve ama ne zaman onu denemek üzere rızkını 
daraltırsa ‘Rabbim beni fakir düşürdü’ der. 

 الْيِتيمikram etmiyorsunuz لَا تُكِْرمونdoğrusu بلHayır كَلَّا
yetime  

17) Hayır, doğrusu yetime ikram etmiyorsunuz.
و Veوناضلَا تَح teşvik etmiyorsunuzلَىع üzereاِمطَع 

doyurmakِكيِنالِْمس yoksulu  
18) Ve yoksulu doyurmak üzere teşvik etmiyorsunuz. 

و Veتَْأكُلُون yersinizَاثالتُّر mirasıاَأكْلًا لَم haketmeden yedikçe  
19) Ve mirası haketmeden yedikçe yersiniz.

و Veونتُِحب seviyorsunuzاَلالْم malıابح sevdikçeامج toplayıp  
20) Ve malı toplayıp sevdikçe seviyorsunuz. 

 parça دكاparça دكاyer الَْأرضdağıtıldığı دكَّتzamanْ ِإذَاHayır كَلَّا
21) Hayır, yer parça parça dağıtıldığı zaman.

و Veاءج geldiğindeكبر Rabbininو veلَكالْم Meleklerافص sıra 
sıraافص dizildiğinde  

22) Ve Rabbinin (buyruğu) geldiğinde ve Melekler 
sıra sıra dizildiğinde. 

و Veِجيء getirilirِئٍذموي o günنَّمهِبج cehennemِئٍذموي o 
günتَذَكَّريanlamış olur انالِْإنْس insanو veَأنَّى amaلَه ona ne 

faideىالذِّكْر anlayıştan   
23) Ve cehennem o gün getirilir ve insan o gün 
anlamış olur ama anlayıştan ona ne fayda. 

 hayatım için ِلحياِتيönceden قَدمتKeşkeُ يالَيتَِنيder يقُوُل
24) Keşke hayatım için önceden (bir şey yapsaydım) 
der. 

 O’nun azap عذَابهazabı yapamaz لَا يعذِّبİşte o gün فَيومِئٍذ
yapacağı gibiدَأح hiçbir kimse  

25) İşte o gün, hiçbir kimse O’nun azap yapacağı gibi 
azap yapamaz.  

و Veُوِثقلَا ي kelepçelerle bağladığını bağlayamazو veثَاقَه 
O'nun bağladığı prangalarدَأح  hiçbir kimse  

26) Ve hiçbir kimse O'nun bağladığı prangalar, 
zincirler ve kelepçelerle bağladığını bağlayamaz.  

  O'nunla huzura eren الْمطْمِئنَّةnefisُ النَّفْسEy ياَأيتُها
27) Ey O'nunla huzura eren nefis.

 مرِضيةSen O’ndan hoşnutً راِضيةRabbınaً ِإلَى ربِكDön ارِجِعي
O da senden razı olarak  

28) Dön Rabbına. Sen O’ndan hoşnut, O da senden 
razı olarak.   

  has kullarımın ِعباِديiçine ِفي Artık gir فَادخُِلي
29) Artık gir has kullarımın içine.  

و Veخُِلياد girنَِّتيج cennetime  
30) Ve gir cennetime.
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و Veالَِّذين edenler iseواكَفَر inkarاِتنَاِبآي ayetlerimiziمه 
onlarابحَأص adamalarıdırِةشَْأمالْم sol yanın  

19) Ve ayetlerimizi inkar edenler ise, onlar sol yanın 
ashabıdırlar (adamaları.) 

ِهملَيع Üzerlerindeنَار ateş vardıٌةدوصم kapıları kilitlenmiş  
20) Üzerlerinde kapıları kilitlenmiş ateş (azap) vardı. 
Beled Sûresi, insanın zorluk ve sıkıntı içinde yaratıldığı 
belirtilerek ve kutsal beldeye and içilerek başlanıldı ve İlâhî 
âyetleri inkar edip ömrünü gayesinin hilafında harcayıp 
tüketmek isteyenler uyarılarak sure noktalandı. 

 
91 ŞEMS SÛRESİ 

Kur'an-ı Kerîm'in 91. sûresi, 15 âyet, 54 kelime ve 146 
harften ibarettir. Mekkelilere göre 16 âyettir. Mekkî 
sûrelerden olup, Kadir sûresinden sonra nâzil olmuştur. 
Adını ilk âyetinde geçen ve üzerinde yemin edilen "Şems" 
(güneş) kelimesinden almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

و And olsunِسالشَّم Güneşeو veااهحض kuşluk vaktine  
1) And olsun. Güneşe ve kuşluk vaktine.  

و Veِرالْقَم Ay'aاِإذَا تَلَاه ardından gelen  
2) Ve ardından gelen Ay'a.  

و Veاِرالنَّه gündüzeِإذَا zamanالَّاهج aydınlandığı  
3) Ve aydınlandığı zaman  gündüze.  

و Veِلاللَّي geceyeِإذَا zamanاغْشَاهي onu sarıp örtüğü  
4) Ve onu sarıp örtüğü zaman geceye.  

و Veاِءمالس göğeو veام edeneانَاهب onu bina  
5) Ve göğe ve onu bina edene.  

و Veِضالَْأر yereو veاا ماهطَح onu yayıpdöşeyene  
6) Ve yere ve onu yayıp döşeyene.  

و Veنَفٍْس nefseو veااهوا سم onu biçimlendirene  
7) Ve nefse ve onu biçimlendirene.  

  iyiliğini اهاتَقْوve وkötülüğünü فُجورهاOna ilham edene فََألْهمها
8) Ona iyiliğini ve kötülüğünü ilham edene.  

قَد Kuşkusuzَأفْلَح kurtulmuşturنم kimاكَّاهز arınmışsa  
9) Kuşkusuz kim arınmışsa kurtulmuştur.  

و Veقَد kuşkusuzخَاب zarar etmiştirنم kimااهسد alçalmışsa  
10) Ve kuşkusuz kim alçalmışsa zarar etmiştir.  

  azgınlığından ِبطَغْواهاSemud ثَمودyalanladı كَذَّبتْ
11) Semud azgınlığından yalanladı.  

  En şakileri َأشْقَاهاkalktığı انْبعثzamanَ ِإذْ
12) En şakileri (bedbaht) kalktığı zaman.  

 نَاقَةAllah’ın Peygamberiَ رسوُل اللَِّهonlara لَهمdedi ki فَقَاَل
devesidirاللَِّه Allah’ınو veااهقْيس su içme hakkı onundur  

13) Allah’ın Peygamberi onlara dedi ki: Allah’ın 
devesidir ve su içme hakkı onundur. 

 فَدمدمonu boğazladılar فَعقَروهاonlar هFakat yalanlayıpفَكَذَّبو
altını üstüne getirdiِهملَيع onlarınمهبر Rableri deِبذَنِْبِهم 
Günahlarından dolayıااهوفَس orayı dümdüz etti  

14) Fakat onlar yalanlayıp onu boğazladılar. Rableri 
de onların altını üstüne getirdi. Günahlarından dolayı 
orayı dümdüz etti. 

و Veخَافُ لَايkorkmazااهقْبع sonucundan  
15) Ve (Rabbin) sonucundan korkmaz.
 
 

 وهديناه (9) وِلسانا وشفَتيِن (8)اَلَم نجعلْ لَه عينيِن 
 ومآ اَدريك ما الْعقَبةُ (11) فَالَ اقْتحم الْعقَبةَ (10)النجديِن 

 (14)بٍة  اَو ِاطْعام ِفى يوٍم ِذى مسغ(13) فَك رقَبٍة (12)
 ثُم كَانَ ِمن (16) اَو ِمسِكينا ذَا متربٍة (15)يِتيما ذَا مقْربٍة 

 اُولَِئك (17)الَِّذين اَمنوا وتواصوا ِبالصبِر وتواصوا ِبالْمرحمِة 
  والَِّذين كَفَروا ِباَياِتنا هم اَصحاب(18)اَصحاب الْميمنِة 

 (20) علَيِهم نار مؤصدةٌ (19)الْمشئَمِة 
  )91(سورة الشمس 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 والنهاِر ِاذَا (2) والْقَمِر ِاذَا تلَيها (1)والشمِس وضحيها 

 (5)يها  والسمآِء وما بن(4) واللَّيِل ِاذَا يغشيها (3)جلَّيها 
 فَاَلْهمها (7) ونفٍْس وما سويها (6)واْالَرِض وما طَحيها 

 وقَد خاب من (9) قَد اَفْلَح من زكَّيها (8)فُجورها وتقْويها 
 ِاِذ انبعثَ اَشقَيها (11) كَذَّبت ثَمود ِبطَغويها (10)دسيها 
(12)ا  فَقَالَ لَهيهقْيساقَةَ اِهللا وولُ اِهللا نسر (13)م وهفَكَذَّب 

 والَ يخاف (14)فَعقَروها فَدمدم علَيِهم ربهم ِبذَنِبِهم فَسويها 
  (15)عقْبيهاَ 

  iki gözlü عينَيِنOnu لَهkılmadık mı? َألَم نَجعْل
8) Onu iki gözlü kılmadık mı?

و Veانًاِلس bir dilو veِنشَفَتَي iki dudak  
9) Ve bir dil ve iki dudak.

و Veنَايده iki yolه onaِنيدالنَّج gösterdik  
10) Ve ona iki yol gösterdik.

  Akabeye الْعقَبةtırmanıpَ اقْتَحمgeçemedi فَلَا
11) Akabeye tırmanıp geçemedi.

وVeام رَأدbiliyor musun?اكsenام nedir ُةقَبالْع Akabenin  
12) Ve sen Akabe nedir biliyor musun?

فَك çözmekٍةقَبر Bir boynu  
13) Bir boynu çözmek.

َأو Veyaامِإطْع doyurmak.ٍموِفي ي günündeٍةغَبسِذي م açlık  
14) Veya açlık gününde doyurmak.

  Yakın مقْربٍةolan ذَاbir yetimi يِتيما
15) Yakın olan bir yetimi.

َأوVeyaِكينًاِمسyoksuluٍةبتْرذَا م hiç bir şeyi olmayan  
16) Veya hiçbir şeyi olmayan yoksulu.

ثُم Sonra daالَِّذين ِمن كَان edenlerdenنُواآم imanا وواصتَوtavsiye 
edenlerِربِبالص  sabrıوveاواصتَو tavsiye edenlerِةمحرِبالْم 

merhameti  
17) Sonra da iman edenler, sabrı ve merhameti tavsiye 
edenler. 

لَِئكُأو İşte o kimselerابحَأص ashabıdırنَِةميالْم sağ tarafın  
18) İşte o kimseler sağ tarafın ashabıdır (adamları.)
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 )92(سورة الليل 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 وما خلَق الذَّكَر (2) والنهاِر ِاذَا تجلَّى (1)واللَّيِل ِاذَا يغشى 
 (5)ا من اَعطَى واتقَى  فَاَم(4) ِانَّ سعيكُم لَشتى (3)واْالُنثَى 

 واَما من بِخلَ (7) فَسنيسره ِللْيسرى (6)وصدق ِبالْحسنى 
 (10) فَسنيسره ِللْعسرى (9) وكَذَّب ِبالْحسنى (8)واستغنى 

 وِانَّ لَنا (12)دى  ِانَّ علَينا لَلْه(11)وما يغِنى عنه مالُه ِاذَا تردى 
 الَ يصلَيها ِاالَّ (14) فَاَنذَرتكُم نارا تلَظَّى (13)لَالَِخرةَ واْالُولَى 

 وسيجنبها اْالَتقَى (16) اَلَِّذى كَذَّب وتولَّى (15)اْالَشقَى 
ه ِمن ِنعمٍة  ومِاالَحٍد ِعند(18) اَلَِّذى يؤِتى مالَه يتزكَّى (17)

 ولَسوف يرضى (20) ِاالَّ ابِتغآَء وجِه ربِه اْالَعلَى (19)تجزى 
(21)  

 )93(سورة الضحى 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 ما ودعك ربك وما قَلَى (2) واللَّيِل ِاذَا سجى (1)والضحى 
(3)  

  
19) Ve onda hiçbir kimsenin karşılığı verilecek 
nimette yoktur.  

 ربِهrızasını وجِهkazanmak için yapıyor ابِتغَاءAncak ِإلَّا
Rabbininلَىالَْأع yüce  

20) Ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmak için 
yapıyor.  

و Veَفولَس zamanı geldiğindeىضري razı olacaktır.  
21) Ve zamanı geldiğinde razı olacaktır.
Leyl Sûresi, gece ve gündüzde kendini gösteren ilâhî programın 
insanlardan yana fayda ve hikmetine yemin edilerek başlandı ve Hak rızası 
için amel ve ibâdette bulunan mü'minler ilâhî rızayla müjdelenerek sûre 
noktalandı. 
 

93DUHA SÛRESİ 
Kur'ân-ı Kerim'in 93. sûresi, 11 âyet, 40 kelime, 172 
harften müteşekkildir. Sûre, ismini ilk âyetindeki "Duhâ" 
kelimesinden almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

و Yemin olsunىحالض kuşluk vaktine  
1) Yemin olsun kuşluk vaktine.  
Cündeb b. Süfyan'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resûlullah (a.s) 
rahatsızlandığı için iki ya da üç gece namaza kalkamadı. Ebu Leheb'in 
karısı Ümmü Cemil gelip: "Ey Muhammed" dedi. "Ben senin şeytanının 
seni terkettiğini zannediyorum. İki ya da üç geceden beri senin yakınlarına 
geldiğini görmüyorum. " Bunun üzerine yüce Allah: "Andolsun kuşluk 
vaktine, örtüp bürüdügünde geceye kî Rabbin seni terk etmedi, sana 
darılmadı " buyruklarını indirdi.485 

و andolsunِلاللَّي geceyeِإذَا zamanىجس Durgunlaştığı  
2) Durgunlaştığı zaman geceye andolsun. 

كعداومseni bırakmadıكبر RabbinوVeاقَلَىمsana küsmedi  
3) Rabbin seni bırakmadı. Ve sana küsmedi. 
  

92 LEYL SURESİ 
Kur'an-ı Kerim'in 92. suresidir. Mekke'de nazil olmuştur. 
Medenî olduğu da rivayet edilmektedir. 21 ayet, 71 kelime 
ve 310 harften ibarettir. İsmini birinci ayette üzerine yemin 
edilen "leyl" kelimesinden almıştır.  

 Rahim  الرِحيمRahman رحمِن الAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

و Andolsunِلاللَّي geceyeِإذَا zamanغْشَىي bürüyüp örttüğü  
1) Andolsun bürüyüp örttüğü zaman geceye.

و Veاِرالنَّه gündüzeِإذَا zamanلَّىتَج açıldığı  
2) Ve açıldığı zaman gündüze. 

و andolsun اخَلَقَ م yaratana ki?الذَّكَر Erkeğiو veالُْأنْثَى dişiyi  
3) Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki? 

ِإن Doğrusuكُميعس çalışmalarınızلَشَتَّى çeşit çeşittir  
4) Doğrusu çalışmalarınız çeşit çeşittir.

  sakınırsa اتَّقَىve وverir َأعطَىkim منO halde فََأما
5) O halde kim verir ve sakınırsa.

و Veَقدص tasdik ederseنَىسِبالْح en güzeli de  
6) Ve en güzeli de tasdik ederse.

رسنُيفَس en kolayaه Onuىرسِللْي  muvaffak kılarız  
7) Onu en kolaya muvaffak kılarız.

و Veاَأم ammaنم kimِخَلب cimrilik ederو veتَغْنَىاس kendini 
müstağni görür  

8) Ve amma kim cimrilik eder ve kendini müstağni 
görür.  

و Veكَذَّب yalanlarsaنَىسِبالْح en güzeli  
9) Ve en güzeli yalanlarsa.

رسنُيفَس kolaylaştırırız ه Onaىرسِللْع en zorlu olanı  
10) Ona en zorlu olanı kolaylaştırırız.

و Veام sağlamazغِْنيي faydaنْهع kendisineالُهم malıِإذَا 
zamanىدتَر alçaldığı  

11) Ve alçaldığı zaman malı kendisine fayda 
sağlamaz. 

ِإنkuşkusuzنَالَيعBize aittirىدلَلْه Hidayete iletmek  
12) Hidayete iletmek kuşkusuz Bize aittir.

و Veِإن şüphesiz,لَنَا Bize aittirَةلَلْآِخر ahiret deو veالُْأولَى dünya 
13) Ve şüphesiz, dünya ve ahiret de Bize aittir.
(*)Yukarıdaki âyetlerle, insanın günlük hayatı üzerinde durularak herkesin 
kendi yetenek ve becerisine göre bir meslek seçtiği ve ayrı bir iş peşinde 
koştuğu konu edildi. İlâhî düzene uyanların kalıcı hayata ulaşmakta 
başarılı olacakları, üç önemli olaya yemin edilerek müjdelendi. Bunun 
aksine bir tutum içinde hayatını amacından saptıranlar uyarıldı. Sonra da 
doğru yolu göstermenin ve bu maksatla akla ışık tutmanın, düşünce 
ufkunu genişletmenin Allah'a ait olduğuna dikkat çekilerek insanla 
Cenâb-ı Hak arasındaki irtibata işarette bulunuluyor.  

تُكُمفََأنْذَر Sizi uyardımانَار ateşleتَلَظَّى yanıp tutuşan  
14) Sizi yanıp tutuşan ateşle uyardım.

  en talihsiz الَْأشْقَى ancak ِإلَّاOraya هاgirmez لَا يصلَا
15) Oraya girmez ancak en talihsiz (girer).

  yüz çevirmiş olan تَولَّىve وyalanlayıp كَذَّبÖyle ki الَِّذي
16) Öyle ki, yalanlayıp ve yüz çevirmiş olan.

و Veاهنَّبجيس ondan uzak tutulurالَْأتْقَى sakınan  
17) Ve sakınan ondan uzak tutulur.

  arınmak için يتَزكَّىo malını مالَهverir يْؤِتيKi الَِّذي
18) Ki, o arınmak için malını verir.

و Veام yokturٍدِلَأح hiçbir kimseninهِعنْد ondaِن ٍةِمنمع 
nimetteىزتُج karşılığı verilecek 
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 Rahim  الرِحيمRahman ِن الرحمAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

َألَم mi?حنَشْرgenişletmedik لَك Seninكردص göğsünü  
1) Senin göğsünü genişletmedik mi? 

و Veنَاعضو atmadık mı?نكع senin üzerindenكرِوز yükünü  
2) Ve senin yükünü üzerinden atmadık mı? 

  senin belini ظَهركbükmüştü َأنقَضKi  الَِّذي
3) Ki, (o yük) senin belini bükmüştü. 

و Veنَافَعر Biz yüceltmedik لَك seninكِذكْر şanını  
4) Ve Biz senin şanını yüceltmedik (mi?) 

فَِإن Muhakkakkiعم beraberِرسالْع güçlükleارسي  kolaylık 
vardır  

5) Muhakkakki güçlükle beraber kolaylık vardır.
ِإن Elbette عمberaberِرسالْع güçlükleارسي kolaylık vardır  

6) Elbette güçlükle beraber kolaylık vardır. 
  hemen çalış فَانصبBoş kaldığın فَرغْتzamanَ  فَِإذَا

7) Boş kaldığın zaman hemen çalış.
و Veِإلَى hemenكبر Rabbineغَبفَار yönel,  

8) Ve hemen Rabbine yönel.
(*)Yüce Allah'ın yüksek ve kalıcı nimeti olan İslâm'a sımsıkı sarılan 
mü'minler hemen her çağda İslâm düşmanlarının saldırılarına mâruz 
kalabilirler. Çünkü bâtılın en çok korkup endişe duyduğu hasmı, hakkın 
kendisidir. Hem bir dava, amaç ve gaye ne kadar yüce ve kutsal olursa, 
onun külfeti de o nisbette büyük ve ağır olur. O bakımdan mü'minler, 
sözü edilen hikmeti bilip içlerine sindirdikleri oranda rahat edebilir ve 
başarı basamaklarını bir bir aşma şansına erişebilirler. Zira “Bir şey 
sıkıştığı zaman genişlemeğe yüz tutar.” “Nîmet külfete göredir.” 
 

95 TİN SÛRESİ 
Kur'an-ı Kerîm'in 95. suresi, 8 ayet, 34 kelime ve 105 
harften ibarettir. Mekkî sûrelerden olup Burûc suresinden 
sonra nâzil olmuştur. Adını birinci ayetindeki "Tîn" (İncir) 
kelimesinden almıştır. 

 
 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم

Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 
  

و Andolsunالتِّيِن incireو veتُوِنيالز zeytine  
1) Andolsun incire ve zeytine. 

و Veطُوِر Turiِسيِنين Sina  
2) Ve (mübarek) Turi Sina (dağına.)  

و Ve ذَاه buلَِدالْب beldeyeالَْأِميِن emin  
3) Ve bu emin beldeye.  

لَقَد Elbetteخَلَقْنَا biz yarattıkانالِْإنس insanıِن ِفيسَأح en güzelتَقِْويٍم 
biçimde  

4) Elbette biz insanı en güzel biçimde yarattık.  
ثُم Sonraنَاددر çevirdikه onuفََلَأس aşağılarınاِفِلينس aşağısına  

5) Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. 
Tin Suresi, insanı en güzel ve mükemmel bir şekilde yaratmasında 
Alemlerin Rabbinin gücünü gösteren engin delillerden sonra, kafirin, hâlâ 
öldükten sonra dirilmeyi ve haşri inkârını kınar: "And olsun biz insanı en 
güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu, aşağıların aşağısına gönderdik." 
 
 
 
 
 
 

 ولَسوف يعِطيك ربك (4)ولَالَِخرةُ خير لَك ِمن اْالُولَى 
 ووجدك ضآال (6) اَلَم يِجدك يِتيما فَاَوى (5)فَترضى 
 تقْهر  فَاَما الْيِتيم فَالَ(8) ووجدك عآِئالً فَاَغْنى (7)فَهدى 

(9) رهنآِئلَ فَالَ تا الساَمثْ (10) ودفَح كبِة رما ِبِنعاَمو 
(11) 

  )94(سورة الشرح 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 كردص لَك حرشن (1)اَلَم كرِوز كنا عنعضواَلَِّذى (2) و 
 كرظَه قَضفَ(3)اَنرو  كِذكْر ا لَكنِر (4)عسالْع عفَِانَّ م 

 (7) فَِاذَا فَرغْت فَانصب (6) ِانَّ مع الْعسِر يسرا (5)يسرا 
 غَبفَار كبِالَى ر(8)و  

  )95(سورة التني 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 وهذَا الْبلَِد اْالَِمِني (2) وطُوِر ِسيِنني (1)والتِني والزيتوِن 
 ثُم رددناه (4) لَقَد خلَقْنا اِْالنسانَ ِفى اَحسِن تقِْوٍمي (3)

 اِفِلنيفَلَ س(5)اَس  

و Veُةلَلْآِخر ahiretرخَي hayırlıdırلَك senin içinالُْأولَى ِمن daha  
4) Ve ahiret senin için (dünyadan) daha hayırlıdır. 

و veَفولَس daha sonraِطيكعي sana verecekكبر Rabbinىضفَتَر 
memnun kalacaksın  

5) Rabbin daha sonra sana verecek ve memnun 
kalacaksın. 

َألَم mı?كِجدي Seni buluptaاِتيمي öksüzىفَآوbarındırmadı  
6) Seni öksüz bulupta barındırmadı mı?

و Veكدجو Seni buluptaاالض şaşkınىدفَه doğru yola   
7) Ve Seni şaşkın bulupta doğru yola (eriştirmedi 
mi?) 

و Veكدجو seni bulupاِئلًاع fakirفََأغْنَى zengin   
8) Ve seni fakir bulup zengin (etmedi mi?)

  kahretme تَقْهرsakın فَلَاyetime الْيِتيمO halde فََأما
9) O halde sakın yetime kahretme(kızma).

و Ve اَأم o halde اِئَلالس isteyeniرفَلَا تَنْه azarlama  
10) Ve o halde isteyeni azarlama.

و Veاَأم o haldeِةمِبِنع nimetleriniكبر Rabbininْثدفَح anlat  
11) Ve o halde Rabbinin nimetlerini anlat.

 
94 İNŞİRAH SÛRESİ 

Kur'an-ı Kerîm'in 94. suresi, 8 ayet, 29 kelime ve 103 
harftir. Sure Mekkî olup "şerh" suresi diye de adlandırılır. 
"Duha" suresinden sonra inmiştir ve konusu da bu surenin 
konusuyla yakından ilgilidir. Hatta bazı âlimler bu iki sureyi 
bir sûre saymıştır. 
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مم رغَي راَج ماِت فَلَهاِلحِملُوا الصعوا وناَم وٍن ِاالَّ الَِّذين(6)ن 
 اَلَيس اُهللا ِباَحكَِم الْحاِكِمني (7)فَما يكَذِّبك بعد ِبالديِن 

(8) 
 )96(سورة العلق 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 لَقالَِّذى خ كبِم راْ ِباسلٍَق (1)ِاقْرع انَ ِمنساِْالن لَق(2) خ 

 علَّم اِْالنسانَ (4) اَلَِّذى علَّم ِبالْقَلَِم (3)رم ِاقْراْ وربك اْالَكْ
 لَمعي ا لَمى (5)مطْغانَ لَيسى (6) كَالَّ ِانَّ اِْالننغتاس اَهاَنْ ر 

 عبدا (9) اَراَيت الَِّذى ينهى (8) ِانَّ ِالَى ربك الرجعى (7)
 اَو اَمر (11)نْ كَانَ علَى الْهدى  اَراَيت ِا(10)ِاذَا صلَّى 
 اَلَم يعلَم ِباَنَّ (13) اَراَيت ِانْ كَذَّب وتولَّى (12)ِبالتقْوى 
 ناِصيٍة (15) كَالَّ لَِئن لَم ينتِه لَنسفَع ِبالناِصيِة (14)اَهللا يرى 

 (18) سندع الزباِنيةَ (17) فَلْيدع ناِديه (16)كَاِذبٍة خاِطئٍَة 
 هِطعكَالَّ الَ تدجاسو ِرباقْت(19) و  

 
َأو Yahutرَأم emrediyorsaىِبالتَّقْو takvayı  

12) Yahut takvayı emrediyorsa.  
  yüz çeviriyor تَولَّىve وyalanlıyor كَذَّب ِإنGördün رَأيتَ?mü َأ

13) Gördün mü? (O kimseyi) yalanlıyor ve yüz 

çeviriyor.  
َألَم mi?لَمعيbilmediِبَأن  Gerçektenاللَّه Allah'ınىري onu 

gördüğünü  

14) Gerçekten Allah'ın onu gördüğünü, bilmedi mi?  
 لَنَسفَعondan vazgeçmezse لَم ينْتَِهEğer لَِئنHayır كَلَّا

sürükleyeceğizِةِبالنَّاِصي perçeminden tutup  

15) Hayır. Eğer ondan vazgeçmezse. Perçeminden 

tutup sürükleyeceğiz.  
  günahkar olan خَاِطَئٍةYalancı كَاِذبٍةperçemi نَاِصيٍة

16) Yalancı, günahkar olan perçemi.  
عدفَلْي çağırsınهنَاِدي O meclisini  

17) O meclisini çağırsın.  
سعنَد çağırırızَةاِنيبالز Biz de zebanileri  

18) Biz de zebanileri çağırırız. 
(*)Zebanilerin başları semada, ayaklan yerdedir. Onlar kâfirleri 
cehenneme bekleyeceklerdir. Yaratılış itibariyle meleklerin en iri yarıları, 
yakalamaları en çetin olanları oldukları da söylenmiştir. Araplar bu ismi 
"şiddetle alıp yakalayan kimseler" hakkında kullanırlar. 

 اقْتَِربVe وsecde et اسجدVe وOna itaat تُِطعهetme لَاHayır كَلَّا
yaklaş  

.ş Ve yakla.Ve secde et. Ona itaat etme. rıHay) 19  
Alâk Sûresi, vahyin başlangıcı ve Cenâb-ı Hakk'ın ilk emri konu edilerek 
başlandı. Böylece Kur'ân'ın parça parça indirilerek Resûlüllah (a.s)'ın 
kalbine ilka edildiğine işarette bulunuldu. 
 
 
 
 

 ameller عِملُواve وiman edip آمنُواkiالَِّذينAncak (müstesna) ِإلَّا
işleyenlerاِتاِلحالص salih مفَلَه Onlar içinرَأج ecir vardırرغَي 
kesintisizنُوٍنمم memnun olacakları  

6) Ancak iman edip ve salih ameller işleyenler (müstesna.) 

Onlar için memnun olacakları kesintisiz ecir vardır.  
  dini ِبالديِنBundan sonra بعدyalanlamana يكَذِّبكiten nedir  فَما

7) Bundan sonra dini yalanlamana iten nedir. 
سَألَي değil midir?اللَّه Allahكَِمِبَأح hükmedenlerinاِكِمينالْح 

hakimi  
8) Allah hükmedenlerin hakimi değil midir?
"Allah hükmedenlerin en âdili değil midir?" cümlesi, Yüce Allah'ın evreni 
ve evrendeki varlıkları hikmet ve adalet ölçülerinde yaratıp yönettiğini, 
dünyada peygamberleri aracılığıyla en doğru ve âdil hükmü verdiğini, 
âhirette de yine en âdil hakim olarak mahrukat arasında hüküm vereceğini 
ifade eder. Sözün soru şeklinde olması, hükmün kesinliğini pekiştirir. Hz. 
Peygamber bu âyeti okuyanın "Evet, öyledir; ben de buna şahitlik 
edenlerdenim" demesini tavsiye etmiştir.565 
 

96 ALÂK SÛRESİ 
 Kur'an-ı Kerîm'in 96. suresi, 19 ayetten 92 kelime ve 280 
harften ibarettir. Bu surenin ilk ayetleri; Kur'an-ı Kerîm'in 
ilk nazil olan ayetleridir. Sure, İkra kelimesiyle başladığı 
için ona İkra suresi de denilir. Kalem kelimesi geçtiği ve 
kalemle öğretmenin öneminden bahsettiği için bazı selef 
âlimlerince Kalem Suresi diye de adlandırılmıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

  yaratan خَلَقَ الَِّذيRabbinin ربكadıyla ِباسِمoku اقْرْأ
1) Yaratan Rabbinin adıyla oku.

  kan pıhtısınعلٍَقdan ِمنİnsanıالِْإنسانyarattıخَلَقَ
2) İnsanı kan pıhtısından yarattı. 

  kerem sahibidir الَْأكْرمRabbin ربكve وOku, اقْرْأ
3) Oku, ve Rabbin kerem sahibidir.

  kalemle ِبالْقَلَِم öğretti علَّمKi o الَِّذي
4) Ki o kalemle (yazı yazmayı) öğretti. 

لَّمع öğrettiانالِْإنس İnsanaام şeyleriلَمعي لَم bilmediği  
5) İnsana bilmediği şeyleri öğretti. 

 azar لَيطْغَىinsan الِْإنسانElbette ِإنHayırكَلَّا
6) Hayır. Elbette insan azar. 

آ َأنر kendisini görürه Oتَغْنَىاس müstağni  
7) O kendisini müstağni görür.

ِإن ElbetteِإلَىdirكبرRabbineىعجالر dönüş  
8) Elbette dönüş Rabbinedir. 

  Yasaklayanı ينْهى ki الَِّذي?gördün mü رَأيتَ َأ
9) Yasaklayanı ki, gördün mü?

  Namaz kıldığı صلَّىzaman ِإذَاbir kulu عبدا
10) Namaz kıldığı zaman bir kulu.
“Bir kulu" buyruğunda sözü geçen kul, Muhammed (a.s)'dır. "Namaz 
kılarken engelleyeni" -bu da Ebu Cehil'dir- Çünkü Ebu Cehil şöyle 
demişti: Eğer Muhammed'i namaz kılarken görecek olursam ayağımla 
boynunu ezeceğim. 

 doğru yol  الْهدىüzerinde علَىise كَانYa ِإنGördün رَأيتَ?mü َأ
11) Gördün mü? Ya (o) doğru yol üzerinde ise.
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 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

كُني لَم değildirlerالَِّذين öyle kiواكَفَر inkar edenlerِل  ِمنَأه
 منفَكِّينmüşriklerden  الْمشِْرِكينve  وKitap ehlindenالِْكتَاِب

vazgeçecekتَّىح kadarمهتَْأِتي gelinceyeُنَةيالْب apaçık bir hüccet  
1) Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler öyle 
ki, kendilerine apaçık bir hüccet gelinceye kadar 
vazgeçecek değildirler. 

 sayfalar  صحفًاokumaktadır يتْلُواAllah’ın اللَِّه ِمنelçisi رسوٌل
   temiz مطَهرةً

2) Allah'ın elçisi temiz sayfalar okumaktadır.  
  dosdoğru قَيمةkitaplar vardırٌ كُتُبOnda ِفيها

3) Onda dosdoğru kitaplar (hükümler) vardır.  
و Veام etmedilerَقتَفَر ihtilafالَِّذين öyle ki,ُأوتُواverilenlerالِْكتَاب  

kitapِإلَّا Ancak ettiler ِدعب ِمن sonra ام متْهاءج onlara geldikten 
  beyyine الْبينَةُ

4) Ve öyle ki, kitap verilenler ihtilaf etmediler. Ancak 
onlara beyyine (delil) geldikten sonra (ihtilaf)ettiler. 

 وVeواا ُأِمرم emredilmedilerِإلَّا Ancakوادبعِلي ibadet 
etmekleاللَّه Allah’aخِْلِصينم halis kılıpلَه  onaينالد diniَنَفحاء 

Hanifler olarakو veواِقيمي kılmakَلَاةالص  namazı و veْؤتُواي 
vermekleَكَاةالز  zekatı ذَِلكو işte budurِدين dinِةمالْقَي en doğru  

5) Ve emredilmediler. Ancak Allah’a ibadet etmekle 
dini ona halis kılıp, hanifler olarak namazı kılmak ve 
zekatı (vermekle emrolunmuşlardı) en doğru din işte 
budur.   

ِإنŞüphesizالَِّذين kiواكَفَر inkar edenlerِمن denِل الِْكتَاِبَأه kitap 
ehlinو  veشِْرِكينالْم müşriklerdenنَاِر  ِفيateşindedirlerنَّمهج 

cehennemخَاِلِدين temelli kalacaklardırاِفيه oradaلَِئكُأو İşte 
onlarمه oradaشَر en şerlisidirlerِةِريالْب yaratılmışların  

6) Şüphesiz ki, kitap ehlinden ve müşriklerden inkar 
edenler cehennem ateşindedirler onlar orada temelli 
kalacaklardır. İşte onlar yaratılmışların en 
şerlisidirler.  

ِإن Öyleالَِّذين ki,نُواآم iman etmişو veِملُواع ameller işleyenler 
 الْبِريِةen hayırlısıdır خَيرonlar همişte ُأولَِئكsalih  الصاِلحاِت

yaratılmışların  
7) Öyle ki, iman etmiş ve  salih ameller işleyenler. İşte 
onlar yaratılmışların en hayırlısıdır. 

 جنَّاتُ Rableriربِهمkatında ِعنْدonlarınهمmükafatıجزاُؤ
cennetleridir ki ٍندعAdnِريتَج akan ِمنdan اِتهتَح Altlarınارالَْأنْه 

ırmaklarخَاِلِدين kalacaklardır اِفيه oradaادَأبtemelliِضير 
razıاللَّهAllahمنْهعonlardan  وveواضر razıdırlarنْهع onlarda 

O’ndanذَِلكBuنِلم mahsustur  خَِشيkorkanlaraهبر Rabbinden  
8) Rableri katında onların mükafatı; altlarından 
ırmaklar akan Adn cennetleridir ki onlar orada temelli 
kalacaklardır. Allah onlardan razı ve onlarda O’ndan 
razıdırlar. Bu Rabbinden korkanlara mahsustur. 
6-7-8. Bu sûrenin indiği Medine ve çevresindeki Yahudiler ve 
Hıristiyanlar, son peygamber Hz. Muhammed'in risâleti hakkında bilgi 
sahibi okudukları halde, -önceki âyetlerde "kanıt" olarak ifade edilen- o 
hak peygamberi ve Kur'an'ı inkâr ettikleri; putperestler ise bir olan Allah'a 
ortak koştukları, aynca onlar da Allah'ın gönderdiği peygamberi ve 
indirdiği vahyi inkâr ettikleri için halkın en kötüsü olarak 
nitelendirilmişlerdir. Onlara ibadet etmeleri ve namaz kılıp zekât 
vermelerinin emredilmesi İslâm dinini kabul etmeye çağrıldıklarını ifade 
eder. Âyette, sonuç olarak, inatla hakkı inkârda direnmeleri yüzünden her 
iki grubun da ebedî olarak cehennemde kalacakları bildirilmiştir. 
 

  )97(سورة القدر 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

لْنزا اَنِر ِانلَِة الْقَدِفى لَي ِر (1)اهلَةُ الْقَدا لَيم يكرا اَدم(2) و 
 تنزلُ الْملَِئكَةُ والروح ِفيها (3)لَيلَةُ الْقَدِر خير ِمن اَلِْف شهٍر 

 (5) سالَم ِهى حتى مطْلَِع الْفَجِر (4)ِبِاذِْن ربِهم ِمن كُلِّ اَمٍر 
  )98(لبينة سورة ا

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 فَكِّنينم ِرِكنيشالْماِب وِل الِْكتاَه وا ِمنكَفَر كُِن الَِّذيني لَم

 رسولٌ ِمن اِهللا يتلُوا صحفًا مطَهرةً (1)حتى تاِْتيهم الْبينةُ 
تفَرق الَِّذين اُوتوا الِْكتاب ِاالَّ  وما (3) ِفيها كُتب قَيمةٌ (2)

 ومآ اُِمروآ ِاالَّ ِليعبدوا اَهللا (4)ِمن بعِد ما جآَء تهم الْبينةُ 
مخِلِصني لَه الدين حنفَآَء ويِقيموا الصلَوةَ ويؤتوا الزكَوةَ 

ِذين كَفَروا ِمن اَهِل الِْكتاِب  ِانَّ الَّ(5)وذَِلك ِدين الْقَيمِة 
والْمشِرِكني ِفى ناِر جهنم خاِلِدين ِفيها اُولَِئك هم شر الْبِريِة 

 ِانَّ الَِّذين اَمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت اُولَِئك هم خير الْبِريِة (6)
(7)اتنج ِهمبر دِعن مهآؤزا  جِتهحت ِرى ِمنجٍن تدع 

 ذَِلك هنوا عضرو مهناُهللا ع ِضىا ردا اَبِفيه اِلِدينخ ارهاْالَن
 هبر ِشىخ ن(8)ِلم  

97 KADİR SURESİ 
 Kur'an-ı Kerim'in 99. sûresi, 5 âyet; 30 kelime ve 120 
harften oluşur. İsmini ilk âyetinde geçen "kadr" 
kelimesinden alan bu sûrenin Mekke'de mi, yoksa 
Medine'de mi indiği konusunda ihtilaf vardır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

  Kadir الْقَدِرgecesin لَيلَِةdeِفيonu هindirdik َأنزلْنَاŞüphesiz ِإنَّا
1) Şüphesiz onu (Kur’an’ı)Kadir gecesinde indirdik.

و Veام nedirارَأد bildirenك sanaام ne olduğunuُلَةلَي 
gecesininِرالْقَد Kadir  

2) Ve Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren 
nedir.  

  ayشَهٍرbin َألِْفdan ِمنhayırlıdır خَيرKadir الْقَدِرgecesi لَيلَةُ
3) Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 

 ربِهمizinle ِبِإذِْنo ِفيهاruh الروحve وMelekler الْملَاِئكَةinerlerُ تَنَزُل
Rabblerininكُلِّ  ِمن Herٍرَأم iş hususunda  

4) Melekler ve ruh o gecede. Her iş hususunda 
Rabblerinin izni ile inerler. 

لَامسselamdırِهيOتَّىحkadarطْلَِعمçıkışınaِرالْفَجFecr'in  
5) O selamdır. Fecr'in çıkışına kadar.

 
98 BEYYİNE SÛRESİ  

Kur'ân-ı Kerîm'in 98. sûresi, 8 âyet, 94 kelime, 399 harftir. 
Mekkî veya Medenî olduğu hususu müfessirler arasında 
ihtilâflıdır. İbn Zübeyr ve Ata bin Yesar, Medenî olduğunu 
söylemişlerdir.566  
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 )99(سورة الزلزلة 
 ِهللا الرحمِن الرِحيِمِبسِم ا

 واَخرجِت اْالَرض اَثْقَالَها (1)ِاذَا زلِْزلَِت اْالَرض ِزلْزالَها 
 (4) يومِئٍذ تحدثُ اَخبارها (3) وقَالَ اِْالنسانُ ما لَها (2)

تا ِليروا  يومِئٍذ يصدر الناس اَشتا(5)ِباَنَّ ربك اَوحى لَها 
 مالَهم(6)اَع هرا يريٍة خلْ ِمثْقَالَ ذَرمعي ن(7) فَم نمو 

 هرا يرٍة شلْ ِمثْقَالَ ذَرمع(8)ي  
 )100(سورة العاديات 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
مِغرياِت  فَالْ(2) فَالْموِرياَِت قَدحا (1)والْعاِدياِت ضبحا 

 ِانَّ (5) فَوسطْن ِبِه جمعا (4) فَاَثَرنَ ِبِه نقْعا (3)صبحا 
 ودِه لَكَنبانَ ِلرس(6)اِْالن ِهيدلَش لَى ذَِلكع هِان(7) و هِانو 
 ِديدِر لَشيالْخ بوِر (8)ِلحا ِفى الْقُبم ِثرعِاذَا ب لَمعاَفَالَ ي 

 ِانَّ ربهم ِبِهم يومِئٍذ لَخِبري (10) وحصلَ ما ِفى الصدوِر (9)
(11)  

ِإن Gerçektenانالِْإنس insanِهبِلر Rabbine karşıلَكَنُود çok 
nankördür 

6) Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.  
و Veِإنَّه doğrusu oلَىع üzerineذَِلك bunların لَشَِهيد şahittir  

7) Ve doğrusu o bunların üzerine şahittir.  
و Veِإنَّه gerçekten oبِلح sevgisindeِرالْخَي hayırلَشَِديد pek 

şiddetlidir  
8) Ve gerçekten o hayır sevgisinde pek şiddetlidir. 
6-7-8. Bu âyetler, söz konusu insanların tabiatlarına yerleşmiş bulunan 
Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük, kadir bilmezlik, mal biriktirmeye 
düşkünlük ve nimetin şükrünü yerine getirme vecibesini umursamama 
gibi olumsuz özellikleri ortaya koymaktadır. 

 her ne ماçıkarıldığı  بعِثرzaman ِإذَاYoksa bilmez mi يعلَم َأفَلَا
varsaوِر  ِفيالْقُب kabirde   

9) Yoksa bilmez mi kabirde her ne varsa çıkarıldığı zaman. 
و Veَلصح devşirildği امbulunan şeylerinوِر  ِفيدالص 

göğüslerde  
10) Ve göğüslerde bulunan şeylerin devşirildği.   

ِإن gerçektenمهبر Rabbleriِبِهم kendilerindenِئٍذموي O günلَخَِبير 
haberdardır  

11) O gün Rabbleri kendilerinden gerçekten haberdardır. 
9-10-11. Dünya menfaati ve servet biriktirme hırsıyla cimrilik ve 
nankörlük eden kimse kendisine ne derece kötülük ettiğini düşünmeye 
davet edilmekte ve uyanlmakta; aksi halde o kişinin, kıyamet gününde 
bütün gizliliklerin ortaya döküldüğü, kabirlerde gömülmüş bulunanların 
dışarıya fırlatıldığı, gönüllerde gizli olan niyetler ve maksatların ortaya 
konduğu, sırların ifşa edildiği zaman perişan olacağı düşüncesi 
işlenmektedir. 
 
 
 
 
 
 

99 ZİLZÂL SÛRESİ 
 Kur'ân-ı Kerim'in 99 sûresi, 8 âyet, 35 kelime, 149 hafrtir. 
Nisâ sûresinden sonra nazil olmuştur. Sûrenin nüzûl yeri 
hakkındaki rivayetlerin bazıları sûrenin Mekkî, bazıları da 
Medenî olduğunu belirtir. İfade ve üslûbu, ele aldığı 
mevzûları hususunda Mekkî olduğuna nisbet edilmiştir. 
Mushaflar'da ise Medenî olarak gösterilmiştir.  

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

  şiddetli sarsıntıyla ِزلْزالَهاYer الَْأرضsarsıldığı زلِْزلَتzamanِْإذَا
1) Yer şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı zaman. 

وVeْتجَأخْر dışarı atıp çıkardığın daضالَْأرyerاَأثْقَالَه 
ağırlıklarını   

2) Ve yer ağırlıklarını dışarı atıp çıkardığın da. 
وVeقَاَل der kiانالِْإنسinsanامne oluyorالَهOna  

3) Ve insan der ki: Ona ne oluyor.
  o هاanlatacaktır َأخْبارbütün haberleri تُحدثO günُ يومِئٍذ

4) O gün o bütün haberleri anlatacaktır.
ِبَأن Çünküكبر Rabbinىحَأو vahyetmiştirالَه kendisine  

5) Çünkü Rabbin kendisine vahyetmiştir.
 bölük َأشْتَاتًاinsanlar النَّاسfırlayıp çıkarlar يصدرO gün يومِئٍذ

bölükاورِلي gösterilmesi içinمالَهمَأع yaptıklarının  
6) O gün insanlar yaptıklarının gösterilmesi için 
bölük bölük fırlayıp çıkarlar. 

نفَم Her kimْلمعي işlerseِمثْقَاَل miktarıٍةذَر zerreارخَي hayırري 
görürه onu  

7) Her kim zerre miktarı hayır işlerse onu görür.
و Veنم kimْلمعي işlerseِمثْقَاَل miktarıٍةذَر zerreاشَر şerري görürه 

onu  
8) Ve kim zerre miktarı şer işlerse onu görür. 
Zilzâl Süresi, kıyametin korkunç ve müthiş safhalarından biri haber 
verildi ve işlenen hiçbir amelin kaybolmayacağı; iyilik ve kötülüğün 
mutlaka karşılık göreceği bildirildi. 

 
100 ÂDİYÂT SÛRESİ 

Kurân-ı Kerîm'in 100. suresi, 11 âyet, 28 kelime, 120 
harftir. Âdiyât, koşan atlar demektir. Asr sûresinden sonra 
Mekke'de inmiştir, Bu sûrede insanoğlunun 
nankörlüğünden, kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı 
durumdan söz edilir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

و Yemin olsunاِتاِديالْع koşanlaraاحبض koştukça  
1) Yemin olsun koştukça koşan (At)lara.

  Kıvılcım قَدحاsaçanlara فَالْموِرياِت
2) Kıvılcım saçanlara.

  Sabah vakti صبحاakın edenlere فَالْمِغيراِت
3) Sabah vakti akın edenlere.

نفََأثَر katanlaraِبِه Oradaانَقْع tozu dumana  
4) Orada tozu dumana katanlara. 

طْنسفَو ortasına dalanlaraِبِه Oradaاعمج topluluğun  
5) Orada topluluğun ortasına dalanlara.
1-2-3-4-5.Savaş sırasında düşman üzerine saldıran atlar tasvir edilmekte 
ve eski savaşların insandan sonra en önemli unsuru olması dolayısıyla 
atlar üzerine yemin edilmektedir. Yeminin amacı, böylesine yararlan 
bulunan ve insanların en çok sevdiği mallardan olan atlan onlara 
bağışlayanın Allah olduğuna işaret etmek, özellikle sonraki âyetlerdeki 
mesajın önemine dikkat çekmektir.  
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  tartısı  مواِزينُهağır ثَقُلَتKiminْ منgelirse فََأما
6) Kimin tartısı ağır gelirse,  

وفَه Oِفي içindedirِعيشٍَة bir yaşantıٍةاِضير memnun edici  
7) O memnun edici bir yaşantı içindedir. 

و Veاَأم gelirseنم kiminْخَفَّت hafifاِزينُهوم tartısı  
8) Ve kimin de tartısı hafif gelirse,
6-7-8.Bu âyetler, söz konusu insanların tabiatlarına yerleşmiş bulunan 
Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük, kadir bilmezlik, mal biriktirmeye 
düşkünlük ve nimetin şükrünü yerine getirme vecibesini umursamama 
gibi olumsuz özellikleri ortaya koymaktadır.  

هفَُأم Onun anasıٌةاِويه haviyedir  
9) Onun anası, haviyedir. 

و Veام neredeارَأد bileceksinك senام ne olduğunuهِهي 
haviyenin  

10) Ve sen, haviyenin ne olduğunu nerede bileceksin. 
نَار ateştirٌةاِميح Çok sıcak  

11) (O haviye) Çok sıcak ateştir. 
9-10-11. Dünya menfaati ve servet biriktirme hırsıyla cimrilik ve 
nankörlük eden kimse kendisine ne derece kötülük ettiğini düşünmeye 
davet edilmekte ve uyanlmakta; aksi halde o kişinin, kıyamet gününde 
bütün gizliliklerin ortaya döküldüğü, kabirlerde gömülmüş bulunanların 
dışarıya fırlatıldığı, gönüllerde gizli olan niyetler ve maksatların ortaya 
konduğu, sırların ifşa edildiği zaman perişan olacağı düşüncesi 
işlenmektedir. 

 
102 TEKÂSÜR SÛRESİ 

Kur'an-ı Kerîm'in 102. suresi, 8 ayet, 36 kelime ve 152 
harften ibarettir. Mekkî sûrelerden olup, Kevser 
suresinden sonra nâzil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen 
ve "çoklukla övünmek" anlamında kullanılan "Tekâsür" 
kelimesinden almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

اكُمَألْه sizi oyaladıالتَّكَاثُر Çoklukla övünmek  
1) Çoklukla övünmek sizi oyaladı. 

  kabirleri bile الْمقَاِبرziyaret ettiniz زرتُمÖyleki حتَّى
2) Öyleki kabirleri bile ziyaret ettiniz. 

  bileceksiniz تَعلَمونsonra سوفَ Hayır كَلَّا
3) Hayır sonra bileceksiniz.  

ثُم Sonraكَلَّا hayır mutlakaَفوس sonraونلَمتَع bileceksiniz  
4) Sonra hayır mutlaka, daha sonra bileceksiniz.  

   kesin bir  الْيِقيِنbilgi ile ِعلْمbilseydiniz تَعلَمونeğer لَوHayır كَلَّا
5) Hayır, eğer kesin bir bilgi ile bilseydiniz.

نولَتَر Elbette göreceksinizِحيمالْج çılgınca yanan ateşi  
6) Elbette çılgınca yanan ateşi göreceksiniz. 

ثُم Sonraانَهولَتَر onu göreceksinizنيع gözleِقيِنالْي kesin  
7) Sonra onu kesin gözle göreceksiniz.  

ثُم Sonraَألُنلَتُس mutlaka hesaba çekileceksinizِئٍذموي o 
günنعdenالنَِّعيِمnimetler  

8) Sonra, o gün mutlaka nimetlerden hesaba 
çekileceksiniz. 
(*)Tefsirlerde anlatıldığına göre Câhiliye Arapları mal, evlât, akraba ve 
hizmetçilerinin çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar, hatta bu 
hususta övünürken yaşayanlarla yetinmeyip kabilelerinin üstünlüğünü 
geçmişleriyle de ispat etmek için kabirlere gider, ölmüş akrabalarının 
kabirlerini göstererek onların dahi çokluğuyla övünürlerdi. Sûrenin iniş 
sebebi olarak bu tür rivayetler anlatılmış olmakla birlikte genel anlamda 
insan fıtratındaki mal, evlât ve taraftarların çokluğu ile övünme vb. 
davranışlar eleştirilmekte, gerçek üstünlüğün âhirette ortaya çıkacağı 
belirtilmektedir.  

  )101(سورة القارعة 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 يوم (3) ومآ اَدريك ما الْقَاِرعةُ (2) ما الْقَاِرعةُ (1)اَلْقَاِرعةُ 
 وتكُونُ الِْجبالُ كَالِْعهِن (4) الْمبثُوِث يكُونُ الناس كَالْفَراِش

 فَهو ِفى ِعيشٍة (6) فَاَما من ثَقُلَت مواِزينه (5)الْمنفُوِش 
 (9) فَاُمه هاِويةٌ (8) واَما من خفَّت مواِزينه (7)راِضيٍة 

 ها ِهيم يكرآ اَدمةٌ (10)واِميح ار(11) ن  
  )102(سورة التكاثر 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 كَاثُرالت يكُم(1)اَلْه قَاِبرالْم مترى زت(2) ح فوكَالَّ س 

 كَالَّ لَو تعلَمونَ (4) ثُم كَالَّ سوف تعلَمونَ (3)تعلَمونَ 
 ثُم لَترونها عين الْيِقِني (6) لَترونَ الْجِحيم (5)ِعلْم الْيِقِني 

  (8) ثُم لَتسئَلُن يومِئٍذ عِن النِعيِم (7)

101 KÂRİA SÛRESİ 
Kurân-ı Kerîm'in 101. suresi, 11 âyet, 30 kelime, 52 
harften meydana gelmiştir. Bu sûrenin Mekkî olduğu 
üzerinde hiçbir ihtilaf yoktur. Ayrıca muhtevasından, 
Mekke döneminin başlangıcında nazil olduğu 
anlaşılmaktadır. Sûre, adını ilk âyetini teşkil eden ve 
kıyamet isimlerinden biri olan "el-Kâria" kelimesinden 
almıştır. Bu kelime, yalnızca sûrenin ismi değil aynı 
zamanda konusudur. Zira sûrenin konusu tamamen 
kıyametle ilgilidir. Burada kıyametin birinci safhasından, 
ceza ve mükâfatın sonuna kadar, âhiret hayatının bir bütün 
olarak zikredilmiş olduğunu görüyoruz. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

  Çarpan olay الْقَاِرعةُ
1) Çarpan olay. 
Kıyamet dehşetli ve korkulu halleriyle yaratılmışlar için bir Kariadır. 

  Çarpan olay الْقَاِرعةُ?nedir ما
2) Çarpan olay nedir?

و Veامnerede?ارَأد bileceksinك senام o şeyiُةالْقَاِرع çarpan   
3) Ve sen o çarpan şeyi nerede bileceksin?
1-2-3.Bu âyetler, gerek üslûp gerekse anlam bakımından kıyamet olayının 
büyüklüğünü ve şiddetini ifade ettiği gibi kıyametin ne zaman meydana 
geleceğinin bilinemeyeceğini de göstermektedir. 

موي O günكُوني olmuş olurالنَّاس insanlarاِشكَالْفَر pervaneler 
gibiثُوِثبالْم yayılmış  

4) O gün insanlar, yayılmış pervaneler gibi olmuş 
olur.  
(*)İnsanlar o anda korku ve dehşet içerisinde dağınık bir halde 
bulunacaklarından Yüce Allah onları dağılmış kelebeklere benzetmiştir. 

و Veتَكُون olurاُلالِْجب dağlarِنكَالِْعه atılmış gibiنفُوِشالْم renkli 
yün  

5) Ve dağlar atılmış renkli yün gibi olur. 
 (*)Bütün bu tasvirler, kıyamet gününde yerkürede meydana gelecek olan 
sarsıntının ne derecede şiddetli olacağım gösterir. 
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 )103(سورة العصر 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 ِاالَّ الَِّذين اَمنوا وعِملُوا (2) ِانَّ اِْالنسانَ لَِفى خسٍر (1)والْعصِر 
  (3)صبِر الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبال

 )104(سورة اهلُمزة 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 يحسب اَنَّ (2)جمع ماالً وعدده   اَلَِّذى(1)ويلٌ ِلكُلِّ همزٍة لُمزٍة 
 هلَداَخ الَهذَنَّ ِفى(3)مبنِة   كَالَّ لَيطَم(4)الْح يكرآ اَدما وم طَمةُ الْح

(5)ارةُ  اِهللا  نوقَداَلَِّتى(6)الْم  طَِّلعلَى تِة  عا (7)اْالَفِْئدهاِن ِهملَيع 
  (9)ممددةٍ  عمٍد  ِفى(8)مؤصدةٌ 

 )105(سورة الفيل 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

اَلَم يجعلْ كَيدهم  (1)اَلَم تر كَيف فَعلَ ربك ِباَصحاِب الِْفيِل 
 ترِميِهم (3) واَرسلَ علَيِهم طَيراً اَباِبيلَ (2)ِفى تضِليٍل 

  (5) فَجعلَهم كَعصٍف مأْكُوٍل (4)ِبِحجارٍة ِمن ِسجيٍل 
105 FİL SÛRESİ 

Kur'ân-ı Kerîm'in 105. suresidir. 5 ayet, 20 kelime, 96 
harften ibarettir. Müfessirlerin icmaına göre, Mekke'de 
inmiştir. Birinci âyetinde Mekke üzerine sevk edilen filler 
konu edildiğinden bu kelime aynı zamanda sûreye isim 
olmuştur. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 َألَمmi? ىتَر Görmedin َفكَي nasıl َلفَع yaptığını كبر 
Rabbininاِبحِبَأص  sahiplerini الِْفيِل fil  

1) Görmedin mi? Rabbinin fil sahiplerini nasıl 
yaptığını. 

َألَم mı?ْلعجي çıkarmadıدكَي tuzaklarınıمهOnlarınِفي daِليٍلتَض 
boşa  

2) Onların (Kabe’yi yıkmak için kurdukları) 
tuzaklarını da boşa çıkarmadı mı?  

و Veَلسَأر gönderdiِهملَيع onların üzerlerineارطَي kuşlarıاِبيَلَأب 
Ebabil  

3) Ve onların üzerlerine Ebabil kuşları gönderdi.  
ِميِهمتَر Onlara atıyorlardıٍةارِبِحج taşlar يٍل ِمنِسجsertleştirilmiş    

4)Onlara (Çamurdan yapılı pişirilip) sertleştirilmiş 
taşları atıyorlardı.  

ملَهعفَجOnları kıldıٍفصكَع yaprakları gibiْأكُوٍلم yenik ekin  
5) Onları yenik ekin yaprakları gibi kıldı.  
(*)Sonuç olarak Allah'ın evini yıkmaya kalkışan saldırgan bir güç, bir 
mucize neticesinde cezasını görmüş; hiçbir şekilde düşmana karşı koyma 
imkânı bulunmayan ve şehri terkedip dağlara çekilen Mekke halkı da bu 
olaydan zarar görmeden kurtulmuştur. 
 
 
 
 

103 ASR SÛRESİ 
Kur'an-ı Kerîm'in 103. suresi. 3, ayet 14 kelime ve 68 
harften ibarettir. İbn Abbas, İbn Zübeyr ve Cumhûr'a göre 
Mekkî; Mücahid, Katâde ve Mükâtil'e göre Medenî'dir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

و Andolsunِرصالْع Asr'a  
1) Andolsun Asr'a.  

ِإن Gerçektenانالِْإنس insanلَِفيiçindedirٍرخُسhüsranın  
2) Gerçekten insan hüsran (ziyan)ın içindedir.
Husr, ana malın veya sermayenin helak olması veya eksilmesidir.567 

 amel عِملُواVe وiman edenler آمنُوا,kimseler ki الَِّذينAncak ِإلَّا
işleyenlerاِتاِلحالص salihو Veاواصتَو tavsiye edenlerِّقِبالْح 

hakkıو Veاواصتَو tavsiye edenlerِربِبالص sabrı  
3) Ancak (hariç) kimseler ki, iman edenler. Ve salih 
amel işleyenler. Ve hakkı tavsiye edenler. Ve sabrı 
tavsiye edenler. 
(*)Ziyandan ancak şu dört özelliğe sahip olanların kurtulacağı ifade 
edilmiştir: 
a) Samimi bir şekilde iman etmek.  
b) İyi işler yapmak, yani din, akıl ve vicdanın emrettiklerini yerine 
getirmek, yasakladıklarından kaçınmak; 
c) Hakkı tavsiye etmek; 
d) Sabrı tavsiye etmek. 

104 HUMEZE SÛRESİ 
Kur'ân-ı Kerîm'in 105. sûresidir. 9 ayet, 30 kelime, 130 
hafrten ibarettir. Mekke'de nâzil olmuştur. 9 âyetten 
ibarettir. Adını birinci âyetteki "hûmeze" kelimesinden 
almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

 لُمزٍة Arkadan çekiştiren همزٍة herkese ِلكُلyazıklar olsunِّ ويٌل
gözü, kaşı ile eğlenen  

1) Arkadan çekiştiren gözü, kaşı ile eğlenen herkese 
yazıklar olsun. 

  onu هsayan عددve وmalı مالًاbiriktirip جمعÖyle ki, الَِّذي
2) Öyle ki, malı biriktirip ve onu sayan. 

بسحيsanıyorَأن Gerçektenالَهم malınınَأخْلَد ebedileştireceğiniه 
kendisini  

3) Gerçekten malının kendisini ebedileştireceğini 
sanıyor. 

 الْحطَمِةiçine ِفيatılacaktır لَينْبذَنHayır andolsun ki كَلَّا
hutamenin  

4) Hayır andolsun ki, hutamenin içine atılacaktır.  
و Veام neredeارَأد bilirsin?ك senام ne  olduğunu 

   hutameninالْحطَمةُ
5) Ve sen hutamenin ne olduğunu nerede bilirsin? 

نَار ateşidirاللَِّه Allah’ınُةوقَدالْم tutuşturulmuş  
6) Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir (hutame).

  gönüllerin الَْأفِْئدِةüzerine علَى işlerتَطَِّلعÖyle ki الَِّتي
7) Öyle ki, (acısı ve yakışı)  gönüllerin üzerine işler.

  kilitlenmiştir موصدةonların üzerineٌ علَيِهمO ِإنَّها
8) O, onların üzerine kilitlenmiştir. 

  Uzatılmış bağlanacaklardır ممددٍةsütunlara عمٍدda ِفي
9) Uzatılmış (ateşten) sütunlara da bağlanacaklardır. 
Bu âyetlerin, mal ve servetinin çokluğuyla gururlanıp insanlarla alay 
ederek onların şahsiyetlerini zedeleyen Ahnes b. Şüreyk isimli putperest 
Arap hakkında indiği rivayet edilmiştir.568  

Cüz 30 – Sure 103-104-105                         Asr-Humeze-Fil Suresi                                      Sayfa 601 



 Rahim  الرِحيمRahman مِن الرحAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

  Dini ِبالديِن yalanlıyan يكَذِّبkimseleri   الَِّذي?gördün müَأرَأيتَ 
1) Dini yalanlıyan kimseleri gördün mü? 

 فَذَِلكİşteالَِّذي  odur ki  عدي itip kakan ِتيمالْي yetimi  
2) İşte odur ki, yetimi itip kakan.  

و Ve لَاetmeyen ضحي teşvikلَىع  üzereاِمطَع doyurmak 
  yoksuluالِْمسِكيِن 

3) Ve yoksulu doyurmak üzere teşvik etmeyen. 
  namaz kılanlara ِللْمصلِّينyazıklar olsun فَويٌل 

4) Namaz kılanlara yazıklar olsun.  
الَِّذين Ki مه onlar  نعdanلَاِتِهمص namazların   وناهسğafildirler  

5) Ki, onlar namazlarından ğafildirler.  
 الَِّذينKi مه onlar وناءري riyakardırlar  

6) Ki, onlar riyakardırlar. 
و Ve وننَعميmenederler وناعالْم  nimetlerinden  

7) Ve (insanları Allah'ın) nimetlerinden (alıkoyup) 
menederler. 
(*)Sûrede dikkati çeken önemli bir nokta Allah'a gönülden ibadet etmekle 
yardımlaşma ve dayanışmanın dindarlıkta birbirinden ayrılmazlığının 
vurgulanmış olmasıdır. Buna göre gerçekten dine inanan ve âhiret 
sorumluluğu taşıyan insan hem Allah'a hem de yaratılmışlara karşı 
ödevlerinin bilincinde olup bunları tam bir ihlâs ve samimiyetle yerine 
getiren, kendisi iyilikler yaptığı gibi herkesin de iyilik yapmasına ön ayak 
olan, yardımlaşma ve dayanışmanın önünü tıkayan değil, aksine gelişip 
yaygınlaşmasına, bireyselliği aşarak toplumsal ve kurumsal bir yapı 
kazanmasına katkıda bulunan insandır. İslâm'ın hakim kılmak istediği 
gerçek ahlâk ve üstün insanlık işte budur. 
 

108  KEVSER SURESİ 
Kur'an-ı Kerim'in 108. sûresi, 3 ayet, 10 kelime ve 42 
harften ibarettir. İlk ayetinde; kevser'den bahsedildiği için, 
ona bu isim verilmiştir Kur'an'ın en kısa sûresidir. Diğer 
bir ismi de "en-Nahr"dır. 
Hz. Peygamber (a.s)'ın oğlu Kasım vefat ettiği zaman, 
müşrikler, O'nun zürriyetinin kesik olduğunu, vefatından 
sonra adının unutulacağını söylüyorlardı. As b. Vaîl ve 
Ukbe b. Ebî Mu'ayt gibi müşrikler de, buna benzer sözler 
sarfettiler. Bunun üzerine Kevser sûresi nazil oldu.486 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

  kevseri الْكَوثَرsana  كbiz verdik  َأعطَينَاGerçektenِإنَّا 
1) Gerçekten biz sana kevseri verdik. 

  ve kurban kes وانْحرRabbin için  ِلربكnamaz kıl فَصلِّ 
2) Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 

 ِإنGerçekten  شَاِنَئكsana buğzeden وه işte  odur تَرالَْأب 
zürriyetsiz olan  

3) Gerçekten sana buğzeden zürriyetsiz olan işte 
odur. 
(*)Bilindiği gibi namaz, azdan çoğa göre arttırılarak Mekke döneminde, 
yaygın kanaate göre hicretten üç yıl kadar önce gerçekleşen Mi'rac olayı 
sırasında farz kılınmış; kurban ibadeti ise Hz. Peygamber tarafından 
hicretten iki yıl sonra uygulanmaya başlanmıştır, Bu âyette geçen namazın 
beş vakit namaz mı, bayram namazı mı olduğu konusunda farklı tespit ve 
değerlendirmeler vardır.  
 
 
 
 
 

  )106(سورة قريش 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 (2)ِف  ِايالَِفِهم ِرحلَةَ الشتآِء والصي(1)ِاليالَِف قُريٍش 
 اَلَِّذى اَطْعمهم ِمن جوٍع (3)فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيِت 

  (4)واَمنهم ِمن خوٍف 
  )107(سورة املاعون 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 (2) فَذَِلك الَِّذى يدع الْيِتيم (1)اَراَيت الَِّذى يكَذِّب ِبالديِن 

 (4) فَويلٌ ِللْمصلِّني (3) يحض علَى طَعاِم الِْمسِكِني والَ
 (6) اَلَِّذين هم يرآؤنَ (5)اَلَِّذين هم عن صالَِتِهم ساهونَ 

  (7)ويمنعونَ الْماعونَ 
  )108(سورة الكوثر 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 ِانَّ شاِنئَك (2) فَصلِّ ِلربك وانحر (1)كَوثَر ِانآ اَعطَيناك الْ

رتاْالَب و(3)ه  

106 KUREYŞ SÛRESİ 
Kur'ân-ı Kerim'in 106. sûresi, ayetlerin sayısı göre 4, 17 
kelime ve 73 harften ibarettir. Âyetlerin sonlarına ahenk 
veren fâsılaları, te, şîn ve fe harfleridir. Sûre adını ilk âyette 
geçen, "Kureyş" kelimesinden almıştır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

  Kureyş’e قُريٍشülfet ettirildiğinden dolayı ِلِإيلَاِف
1) Kureyş’e ülfet ettirildiğinden dolayı.

ِإيلَاِفِهم Onlara ülfet ettirilmiş oldukları içinَلَةِرح 
seyahatlarineالشِّتَاِء kışو veِفيالص yaz  

2) Onlara kış ve yaz seyahatlarine ülfet ettirilmiş 
oldukları için. 

  evin الْبيِتbu هذَاRabbine ربArtık ibadet etsinler فَلْيعبدوا
3) Artık bu evin Rabbine ibadet etsinler.

 آمنَهمve  وaçlıkجوٍعdanِمنonları doyurmuş َأطْعمهمÖyle ki, الَِّذي
onları emin kılmıştırِمنdanٍفخَوkorku  

4) Öyle ki, onları açlıkdan (nimete eriştirmiş) 
doyurmuş ve onları korkudan emin kılmıştır. 
(*)Kabile hayatı yaşayan Arap yarımadası devlet otoritesinden yoksun 
olduğu için burada genel bir güvensizlik bulunduğu halde Mekke Hz. 
İbrahim zamanından beri Yüce Allah tarafından saygınlığı çiğnenmeyen 
(harem) bölge olarak insanlığa duyurulmuş, bu sayede Mekke halkı dış 
saldırılardan korunmuştur. 

 
107 MÂÛN SURESİ 

Kur'an-ı Kerim'in 107. sure, 7 ayet, 25 kelime ve 115 
harften ibarettir. Kûfelilerin dışındakiler 6 ayet olduğu 
görüşündedirler. Mekkî veya Medenî olduğu hakkında 
değişik rivayetler vardır. 569 
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 )109(سورة الكافرون 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 وآل اَنتم (2) آل اَعبد ما تعبدونَ (1)قُلْ يآاَيها الْكَاِفرونَ 
 دبآ اَعونَ ماِبد(3)ع مدتبا عم اِبدا عآل اَن(4) و متآل اَنو 
 دبآ اَعونَ ماِبدِد(5)ع ِديِن  لَكُم ِلىو كُم(6)ين  

 )110(سورة النصر 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 حالْفَتاِهللا و رصآَء نا (1)ِاذَا جاجلُونَ ِفى دِيِن اِهللا اَفْوخدي اسالن تاَيرو 
  (3) فَسبح ِبحمدِ ربك واستغِفره اِنه كَانَ توابا (2)

 )111(سورة املسد 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 بتٍب وآ اَِبى لَهدي تب(1)ت با كَسمو الُهم هنى عآ اَغْنم 
 وامراَته حمالَةَ الْحطَِب (3) سيصلَى نارا ذَات لَهٍب (2)
  (5) ِفى ِجيِدها حبلٌ ِمن مسٍد (4)

بفَس حTesbih et ِدمِبح Hamd ile كبر Rabbiniو  ve تَغِْفراسaf 
dile ه O'ndan ِإنَّه çünkü O كَان dir اابتَو Tevbeleri kabul 

eden  
3) Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan af dile 
çünkü O (Allah); tevbeleri kabul edendir. 

 
111 MESED (LEHEB) SURESİ  

Kur'an-ı Kerim'in 111. suresi, 5 ayet, 19 kelime, 81 harften 
ibarettir. Mekkî surelerden olup "Fatiha" suresinden sonra 
nazil olmuştur. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…  

 تَبve   وLeheb’in   لَهٍبEbu َأِبي iki eliدا يkurusun تَبتْ
kurudu da  

1) Ebu Lehebin iki  eli kurusun ve kurudu da. 
(*)Ebu Leheb (Alev babası), Hz. Muhammed (a.s)'ın amcasıdır ve 
Müslümanlığın en büyük düşmanlarından biridir. (Ebû Leheb'in asıl adı, 
Abdüluzzâ b. Abdulmuttalib b. Hâşim'dir). Şurası dikkat çekicidir ki 
Mekke müşrikleri arasında Kur'an-ı Kerim'de ismi açıkça zikredilerek 
lânetlenilen tek kişi, Ebû Leheb'tir ve Hz. Peygamber'in öz amcası olması 
ona hiçbir fayda sağlamamıştır. 

  وMalı مالُهkendisine  عنْهZenginliği  َأغْنَى Fayda vermediما 
ve با كَسم kazandığı   

2) Zenginliği, malı ve kazandığı kendisine fayda 
vermedi. 

  Ebu Leheb'i ذَاتَ لَهٍب ateşe نَارا Yaslandıracağızسيصلَى 
3) Ebu Leheb'i  ateşe yaslandıracağız.  

و Ve َأتُهرام Karısı da  َالَةمحHamalı olacak طَِبالْح Odun  
4) Ve Karısı da odun hamalı olacak. 
(*)Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil binti Harb, dikenler toplar, demet 
yapar, iple bağlayıp sırtına bağlar, getirir, Hz. Muhammed (a.s)'ın geçeceği 
yollara döşerdi.  

  Boynunda ِمن مسٍد bir ip  حبٌل bulunacaktırِفي ِجيِدها 
5) Boynunda hurma lifinden bir ip bulunacaktır. 
 
 

109 KAFİRUN SURESİ 
Kur'an-ı Kerim'in 109. sûresi. 6 âyet, 26 kelime ve 94 
harftir.. İsmini ilk âyette geçen "el-kâfirûn" sözcüğünden 
alır. Sûrenin asıl adı, "Kul yâ eyyuhe'l-kâfirûn"dur. Bu isim 
uzun olduğundan kısaca "Kâfirûn" sûresi denilmektedir. 
"Mukaşkışe", "İbadet" ve "İhlâs" olarak da isimlendirilir. 
Sahih rivâyetlere göre Mekke'de inmiştir. Nüzûl sebebiyle 
ilgili rivâyetler de, muhtevası da Mekke'de indiğine delildir. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

  kafirler الْكَاِفرونEy  ياَأيها De kiقُْل 
1) De ki: Ey kafirler.
el-Velid b. el-Muğire, el-As b. Vail, el-Esved b. Abdu'l-Muttalib ve 
Umeyye b. Halef Resûlullah (a.s) ile karşılaşmışlar ve: Ey Muhammed, 
demişler, Haydi biz senin taptığına tapalını. Sen de bizim taptığımıza tap. 
Böylelikle sen de, biz de bütün işlerimizde ortak olmuş olacağız. Eğer 
senin getirdiklerin bizim elimizde bulunanlardan hayırlı ise böylelikle a 
hayırda sana ortak olmuş olacağız. Biz de o hayırdan payımızı alacağız. 
Yok eğer bizim ellerimizdeki senin elindekinden hayırlı ise o vakit sen de 
bizim işimizde bize ortak olacak ve ondan payını almış olacaksın. Bunun 
üzerine yüce Allah: "De ki: Ey kâfirler" (sûresin)i indirdi.570  

 ibadet تَعبدونHer neye  ما ibadet edici َأعبدdeğilim لَا 
ediyorsanız  

2) İbadet edici değilim. Her neye ibadet ediyorsanız.  
 َأعبدHer neye ما ibadet edici عاِبدونSizde  َأنْتُمdeğilsiniz ولَا 

ibadet ediyorsam  
3) Sizde ibadet edici değilsiniz. Her neye ibadet 
ediyorsam. 

و Ve لَا değilimَأنَا  ben  اِبدعtapacak ام Her neyeدتُّمبع 
tapıyorsanız  

4) Ve ben tapacak değilim. Her neye tapıyorsanız.
و Ve لَا değilsiniz َأنْتُم sizde وناِبدع tapacak ام Her neyeدبَأع 

tapıyorsam  
5) Ve sizde tapacak değilsiniz.Her neye tapıyorsam.

 لَكُمSizin ِدينُكُم dininiz sizeو  Ve ِلي banadır ِديِن benim dinim 
de  

6) Sizin dininiz size. Ve benim dinim de banadır. 
 

110 NASR SURESİ 
Kur'an-ı Kerim'in 110. suresi. 3 ayet, 29 kelime ve 99 
harften ibarettir. Tevbe suresinden sonra nâzil olmuştur. 
Veda haccı esnasında inmiş olmakla birlikte Medenî 
surelerden sayılmaktadır. Adını ilk ayetinde geçen ve 
müminlere Allah'ın yardımını bildiren nasr kelimesinden 
almıştır. "İzâcâe" adı verildiği gibi, veda haccı esnasında 
nâzil olduğundan dolayı "Tevdi" adı da verilmektedir. 
Kur'an'ın en son indirilen suresidir. Bir hadis-i şerifte sure 
hakkında; "Bu sure, Kur'an'ın dörtte birine denktir" 
buyurulmaktadır.571 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla…

 الْفَتْحve  وAllah'ın اللَِّه Yardımı نَصرgeldiği  جاءzaman ا ِإذَ
Fetih  

1) Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman.
(*)Fetihten maksat, Mekke fethidir.

و Ve َتَأيرGöreceksin النَّاس İnsanların خُلُوندي girdikleriniِفي 
  Topluluk topluluk َأفْواجا Allah'ın اللَِّه Dinineِديِن 

2) Ve insanların topluluk topluluk Allah'ın dinine 
girdiklerini göreceksin.  
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 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

 Sabahı ortaya  الْفَلَِقRabbe ِبربsığınırım  َأعوذُ  De kiقُْل 
çıkaran   

1) De ki: Sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım.  
 ِمنden شَر şerrinَاخَلَقم  Yarattıklarının    

2) Yarattıklarının şerrinden.  
 وقَبzaman  ِإذَا gecenin غَاِسٍق şerrin شَرden َ ِمنVe و

Karanlığı çöktüğü  
3) Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.

 içine ِفي üfleyen büyücülerin النَّفَّاثَاِت şerrin شَرden َ ِمنVe و
  düğümlerinالْعقَِد

4)Ve düğümlerin içine üfleyen büyücülerin şerrinden. 
و Ve ِمن den شَر şerrin اِسٍدح hasedçinin ِإذَا zamanدسح  

hased ettiği   
5) Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden.
(*)Hased eden bir kimse beş bakımdan Rabbine karşı meydan okur: 1- 
O, başkasının üzerinde görülen herbir nimete buğzeder. 2- O, Rabbinin 
paylaştırmasına kızar, gazab eder. Sanki: Niye böyle paylaştırdın? der, 
gibidir. 3-O, Allah'ın fiiline karşı çıkar. Yani yüce Allah lütfunu dilediği 
kimseye verir. O ise, Allah'ın İütfuna karşı cimrilik gösterir. 4- O, Allah'ın 
dostlarını yardımsız bırakır yahut onları yardımsız bırakıp, üzerlerindeki 
nimetin zeval bulmasını ister. 5- O, kendi düşmanı olan iblise yardımcı 
olmuş olur. 

114 NAS SURESİ  
Kur'an-ı Kerim'in 114. sûresi. 6 ayet, 16 kelime ve 79 
harften ibarettir.. Medenî sûrelerden olup, Felak 
sûresinden sonra nazil olmuştur. Mekkî olduğu da 
söylenmektedir. Birinci âyetinde, “Nâs (insanlar)ın 
Rabbına sığınılması” konu edildiğinden, Nâs kelimesi aynı 
zamanda sûreye isim olmuştur. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

  İnsanların  النَّاِسRabbine ِبربsığınırım  َأعوذُ  Dekiقُْل  
1) Deki: İnsanların Rabbine sığınırım.  

   insanların  النَّاِسMelikineمِلِك 
2) İnsanların Melikine.  

   İnsanların النَّاِسİlahınaِإلَِه 
3) İnsanların İlahına. 

 ِمنden شَر şerrin اِسوسالْو vesvesecininالْخَنَّاِس  Sinsi   
4) Sinsi vesvesecinin (Şeytanın) şerrinden.  

 göğüslerinin صدوِر içine ِفي vesvese verir يوسِوسO ki, الَِّذي 
  İnsanların النَّاِس

5) O (Şeytan) ki: İnsanların göğüslerinin içine 
vesvese verir. 

 ِمنden الِْجنَِّة Cinler و veالنَّاِس insanların   
6) Cinler  ve insanların (şerrinden.) 
(*)Burada, Felak sûresinde anlatılan şerlerin benzeri büyük bir şerden 
Allah'a sığınılması emredilmektedir. Fakat bu şer insanlara bilemedikleri 
bir yolla, yani gizli güçler ve nefsani arzular yoluyla geldiği için insanlar 
bazen gafilce hareket edip buna karşı tedbir almazlar; kötülük yaptıkları 
halde iyilik yaptıklarını sanırlar. Bu şer, âyet-i kerimede anlatıldığı üzere 
insanın manevî varlığını, ebedi mutluluğunu yok etmek isteyen ve onu 
ruhen zehirleyerek ebedî hüsrana düşürmeye çalışan şeytanların şerridir. 
Sûrede bu şerden Allah'a sığınmayı isteyen buyruk, bizce belirsiz bir 
kaynaktan veya içimizden gelen arzu, duygu ve düşünceler karşısında 
uyanık olmayı, bunları akıl, vicdan ve dini değerler süzgecinden geçirmeyi 
de içermektedir. 
 

  )112(سورة اإلخالص 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 داُهللا اَح و(1)قُلْ ه دم(2) اَُهللا الص ولَدي لَمو ِلدي (3) لَم 
ي لَمو دا اَحكُفُو لَه (4)كُن  

  )113(سورة الفلق 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 وِمن شر (2) ِمن شر ما خلَق (1)قُلْ اَعوذُ ِبرب الْفَلَِق 
 قَبقَِد (3)غَاِسٍق ِاذَا وفَّاثَاِت ِفى الْعالن رش ِمن(4) و ِمنو 
  (5)ا حسد شر حاِسٍد ِاذَ

  )114(سورة الناس 
 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

 (3) ِالَِه الناِس (2) مِلِك الناِس (1)قُلْ اَعوذُ ِبرب الناِس 
 اَلَِّذى يوسِوس ِفى صدوِر (4)ِمن شر الْوسواِس الْخناِس 

  (6) ِمن الِْجنِة والناِس (5)الناِس 
112 İHLAS SURESİ 

Kur'an-ı Kerîm'in 112. sûresi. Mekke'de nazil olmuştur. 4 
ayet, 15 kelime ve 47 harften ibarettir. Sûre, "yalnız Allah'a 
tahsis edildiği ve sırf onun sıfatlarından bahsettiği için, 
Allah'ın birliğini hâlis kılmak mânasında "ihlâs" adını 
almıştır" Marifet, tevhîd, esâs, necât, nûr, tefrid, tecrîd, 
velâyet, cemâl, nisbe, samed, muavvize, mânia, berâe, 
müzekkire ve imân gibi isimlerle de anılır. 

 Rahim  الرِحيمRahman  الرحمِنAllah’ın  اللَِّهadıyla ِبسِم
Rahman, Rahim Allah’ın adıyla… 

  tektir  َأحدAllah  اللَّهO  هوDeki قُْل 
1) Deki: O, Allah tektir.

 اللَّهAllah دمالص Samed’dir  
2) Allah Samed’dir.
Samed: Her şeyde kendisine ihtiyaç duyulan efendidir.572

 ِلدي لَمDoğmamışو  ve ولَدي لَم doğurmamıştır  
3) Doğmamış ve doğurmamıştır.

  hiçbir şey َأحدdenk  كُفُوا O'na لَهdeğildir  لَم يكُنve  وَ 
4) Ve hiçbir şey O'na denk değildir.
(*)Kur'an'daki bilgiler ana hatlarıyla Allah hakkında bilgi (ma'rifetullah), 
âhiret bilgisi ve doğru yol bilgisi olmak üzere üçe ayrılır. İhlâs sûresi 
bunlardan ilkini, yani ma'rifetullah ve tevhid konusunu ihtiva etmektedir. 
Kur'an'daki diğer hükümler bu sûredeki tevhid temeline dayandığı için 
sûre Kur'an'ın üçte birine denk görülmüştür. 

113 FELAK SURESİ 
Kur'an-ı Kerîm'in 113. suresi. 5 ayet, 20 kelime, 47 harftir. 
Kur'an'ın son sûresi olan Bunların Mekkî mi Medenî mi 
olduklarına dair herhangi kesin bir rivayet yoktur. Konusu, 
yaratıkların şerri, hased ve sihirdir.  Sûre adını ilk âyetinde 
geçen ve "sabah" anlamına gelen "felak" kelimesinden 
almıştır. Nâs süresiyle birlikte "Mukaşkışeteyn (şirkten 
uzaklaştıranlar)" adlarıyla da anılmaktadır. Aynı sûrelere 
başlarındaki "eûzü" kelimelerinden dolayı "Muavvizeteyn" 
ismi de verilmiştir. 
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Dipnot: 
1 Kur’ân’daki buna benzer harflerin olduğu sûreler; arapça alfabetik sıraya göre      امل  ,12/1 ,11/1 ,10/1 الر    ,32/1 ,31/1 ,30/1 ,29/1 ,3/1 ,2/1
سقع    ,20/1 طه    ,28/1 ,26/1 طسم    ,27/1 طس    ,38/1 ص    ,46/1 ,45/1 ,44/1 ,43/1 ,42/1 ,41/1 ,40/1 حم    ,7/1 املص    ,13/1 املر    ,16/1 ,15/1  
 :sûresinin başında bulunmaktadır. Bu harfler topluluğu, şu anlamlara gelebilir ,36/1 يس    ,68/1 ن    ,19/1 كهيعص  ,50/1 ق    ,42/2
a) Öğrenme harflerle başlar. 
b) İşte Kur’ân bu ve benzeri harflerden meydana gelmiştir. Buyurun benzerini yapabilirseniz aynı harfleri kullanarak siz de yapın. 
c) Allah ve Resûlü arasında bir şifredir. 
d) Okuyanlara bir bildiridir: Yani dikkat edin şu anda Allah’tan size vahyedileni okumak üzeresiniz gibi. 

2 Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Beyrut, 1408, 1988, 1,395-398. 
3 Namaz: Dua, hayırla dua; müslümanların yaptıkları, bazı hareketleri de kapsayan bir ibadet türü. Arapçası "salât" olup, çoğulu "salavât"tır. 
Namaz, tekbir ile başlayıp selâm ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadettir. Allah'a karşı tesbîh, ta'zîm ve şükrün ifadesidir. Namaz, 
Kur'an'da doksandan fazla ayette zikredilir. Önceki şeriatlerde beş vakit namaz yoktu. Ancak vakitleri belirsiz genel anlamda namaz vardı. Namaz, 
hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mi'rac (İsrâ) gecesinde farz kılınmıştır. Enes b. Mâlik'ten rivâyete göre özet olarak şöyle demiştir: "Hz. 
Peygamber (a.s)'e İsrâ gecesi, namaz elli vakit olarak farz kılındı. Sonra azaltıldı ve beş vakte düşürüldü. Sonra şöyle seslenildi: Ey Muhammed, 
şüphesiz bizim nezdimizdeki söz bir değişikliğe uğramaz. Senin için bu beş vakit namaz, elli vakit namazın karşılığıdır" (Buhâri, Salat, 76, Enbiya, 5; 
Müslim, İman, 263; Ahmed b. Hanbel, V,122,143). 
4 Suyûtî, Lubabu'n-Nukûl fî Esbâbi'n-Nuzûl, (Tefsîru'l-Celâleyn hamişinde), Kahire tarihsiz, 1,8; Taberî, Câmiu'l-Beyân, Beyrut, I,80. 
5 Taberî, a.g.e, 1,97. 
6 Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir: 1,75. 
7 el-Kurtubî, a.g.e, 1.161. 
8 Suyûtî, Lubabu'n-Nukûl fî Esbâbi'n-Nuzûl, Kahire tarihsiz, 1,13 
9 Taberî, Câmiu'l-Beyân, Kahire, Bulak 1323, I, 138; Kurtubi,a.g.e, 1,141; el-Vâhidî, Esbabu'n-Nüzûl, s. 12. 
10 Kurtubî, a.g.e, 1,228-229 
11 İbni Kesîr, Tefsîru'1-Kur'âni'l-Azîm, Kahraman Yayınları, İstanbul, 1984, 1,85; Zuhayli, a.g.e: 1,135-136. 
12 Kurtubî, a.g.e, 1,259. 
13 Vâhidî, Esbâbu'n-Nüzûl, Beyrut 1985 (İkinci baskı), s. 24. 
14 Suyûtî, a.g.e, s. 16; Zuhayli, a.g.e: 1,173-174. 
15 Kurtubî,a.g.e; 11,36; Bu hadisi ayrıca Ahmed ve Nesâ-î de rivayet etmiştir, bkz. es-Suyutî, a.g.e, s. 23; el-Vahidî, a.g.e, s. 15. 
16 Kurtubî, a.g.e, 11,28; Taberî, Câmiu'l-Beyân, 1,351. 
17 Vâhidî, Esbâbu'n-Nüzûl, s. 28. 
18 el-Vâhidî, a.g.e, s. 28. 
19 el-Vâhidî, Esbâbu'n-Nüzûl, s. 29; Nesefî, Medâriku't-Tenzîi ve Hakâiku't-Te'vil, 1,117. 
20 Taberî, a.g.e, 1,407. 
21 Vâhidî, Esbâbun-Nüzûl, s. 31; el-Kurtubî, el-Câmiu li-Ahkâmi'1-Kur'ân, 11,64; Nesefî,  Medâriku't-Tenzîl  ve Hakâiku't-Te'vil 1,122; Taberî, 
Câmiu’l-Beyân, I,409. 
22 Nesefî, Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl, 1,124. 
23 Vâhidi, Esbâbu'n-Nüzûl, s. 32; İbnu'l-Cevzî, Zâdu'l-Mesîr fî İlmi't-Tefsîr, 1/149. 
24 el-Vâhidî, a.g.e, s. 33; Ali İbnu'l-Cevzî, Zâdu'l-Mesîr fî İlmi't-Tefsîr, 1,151; Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 1,49. 
25 el-Hâzin, Lubâbu't-Te'vîl fî Maâni't-Tenzîl, Beyrut, 1,93. 
26 Taberî, Câmiu'i-Beyân. 11,20. 
27 İbnu'l-Cevzî, a,g,e. 1,167; Kurtubi, a,g,e. 11,128. 
28 Kurtubî, a,g,e. 11,139-140. 
29 Vâhidi,a,g,e. s. 37; Râzî, a,g,e. V,25. 
30 Buhârî, Tefsir 2. sûre 23, Diyât, 8; Nesai, Kasâme 27, 28; Dârakutnî,Sünen, III, 86, 199; Kurtubi, a.g.e: 2,492-493. 
31 el-Kurtubî,a.g.e 11,173; Nesefî, Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't Te'vîl, Beyrut 1416/1996,1,150.. 
32 Abdulfettâh el-Kâd, Esbâbu'n-Nuzûl Ani's-Sahâbe ve'1-Mufessirîn, s. 26; İbnu'l-Cevzî, a.g.e, 1,189.  
33 Vâhidi, a,g,e. s. 39. Vahidî rivayetindeki eksikler Müslim'den ve İbnu'l-Esîr'in Usdu'l-Ğâbe'sinden tamamlanmıştır. Bak: Usdu'1-Ğâbe, 1,137; 
Müslim, İman, 223-224. 
34 Hac: İslâm'ın temel ibadetlerinden biri. Arafat'ta belirli vakitte bir süre durmaktan, daha sonra Kâbe-i Muazzama'yı usûlüne göre ziyaret 
etmekten ibaret olan ve İslâm'ın şartlarından birisini teşkil eden ibadet. Hac, HCC kökünden bir mastar olup; müslümanlara göre, bir farzın edası, 
hristiyanlara göre ise ibadet ve teberrük amacıyla mukaddes toprakları ziyaret etmek, demektir. Kur'an-ı Kerîm'in 22. suresinin adı da "Hac 
Suresi"dir. Hac ibadeti maksadıyla ziyaret edilecek olan yerler; Kâbe, Arafat ve çevresidir. Zamanı ise hac ayları diye isimlendirilen; Şevval, Zilkâde 
ve Zilhicce aylarıdır. Hac'da her fiil için özel zamanlar vardır. Ziyaret tavafının, kurban bayramı sabahından, ömrün sonuna; Arafat'ta vakfenin ise, 
arefe günü zevalden, kurban bayramı sabahı şafak sökünceye kadar yapılabilmesi gibi. Diğer yandan bu büyük ziyarete hac niyetiyle ve ihramlı 
olarak yönelmek de gereklidir. Ebû Hureyre'den (ö. 58/677) şöyle dediği nakledilmiştir: "Allah elçisine hangi amelin daha faziletli olduğu sorulunca 
şöyle buyurdu: Allaha ve Resullüne iman'. Sonra hangisi? denildi. Allah yolunda cihad', buyurdu. Sonra hangisi sorusuna ise; "mebrûr hac", 
cevabını verdi" (Buhârî, Cihad l; Hac, 4, 34, 102; Umre, 1; Müslim, İman,135,140; Tirmizî, Mevâkît, 13, Hac, 6,14, 88; Dârimî, menâsik, 8, Salât, 24, 135). 
35el-Vâhidî, a,g,e. S. 40.  
36 el-Kurtubî, a.g.e;11,232; Bedreddin Çetiner, a.g.e: 1,70-71. 
37 Ebu Dâvûd, 11,13.  
38 İbnu'l-Cevzî, Zâdu'l-Mesîr fî İlmi't-Tefsîr, 1,215. 
39 A.Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri: 2,23-25. 
40 Kurtubî, a.g.e 11,288; İbnu'l-Cevzî, a.g.e, 1,215. 
41 Taberi, a.g.e, II, 189 
42 Taberi, Câmiu'l-Beyân, II,198-199 
43  Alûsi, Rûhu’l-Maânî, Beyrut, tarihsiz, 11,105. 
44 İbn Hişâm, es-Sîretu'n-Nebeviyye, 1,605; Taberî, a,g,e. 11,207; İbn Kesîr, a,g,e. 1,371. 
45 Alusî, Rûhu'l-Meânî, Beyrut, 11,111. 



                                                                                                                                                                                     
46 İbnu'l-Cevzî, a,g,e. 1,245. 
47 Taberî, a.g.e, II,239; Suyûtî, a.g.e, 1,59. 
48 Taberi, a,g,e. 11.276; Suyûtî, a,g,e. 1,59-60. 
49 Vahidi,a,g,e. S. 58. 
50 Kurtubî,a.g.e; 111,133; Bedreddin Çetiner, a.g.e, 1,105. 
51 Taberi, a,g,e. II,364. 
52 Suyûti, zâdu'l-Mesîr, 1,747. 
53 Tağut: Azgın, sapık, kötülük ve sapıklık önderi, zorba, şeytan, put, puthane, kâhin, sihirbaz. Allah'ın hükümlerine sırt çeviren kişi ve kuruluşların 
tümü. Arapça "Teğa" kökünden türetilmiş olup kelimenin masdarı olan "Tuğyan" Allah Teâlâ'ya isyan etmek anlamına gelmektedir. Allah'ın 
indirdiği hükümlere muhalif olan ve onların yerine geçmek üzere hükümler icad eden her varlık tağuttur. Tağut, Allah (c.c)'a karşı isyan etmekle 
beraber O'nun kullarını kendisine kul edinmek gayretinde olandır. Bu ise şeytan, papaz, dinî veya siyasî lider veyahut da kral olabilir. Bu sebepten 
bir insanın hakiki mümin olabilmesi için tağutu reddetmesi gerekmektedir. 
54 Kurtubi, a.g.e: 3,504-515; Vehbe Zuhayli, a.g.e; 2,34-36. 
55 Taberî, a.g.e, 111,55-56. 
56 el-Kurtubî, a.g.e,111,225. 
57 Bahrul-Muhit, 11,339 
58 Kurtubi, a.g.e: 4,8. 
59  Kurtubi, a.g.e: 4,75-76; Müslim, İman 199; Müsned, II, 412. 
60 Menahilü'l-İrfan Fi Ulümi'l-Kur'ân, Muhammed Ab-dülazîm Zerkanî, Mısır, (t.y); Ebû İshak es-Şâtibi, el-Muvafakat, Beyrut 1975, III, 86. 
61 el-Bahru'l-Muhit, 11,392; Vehbe Zuhayli, a.g.e: 2,146. 
62 Taberî, a,g,e. I33; Kurtubî, a,g,e. IV,20. 
63 Nisaburî, Esbabu'n-Nüzul, 54; Vehbe Zuhayli, a.g.e: 2,164. 
64 Zuhayli, a.g.e: 2,169-170. 
65 Vahidi, a,g,e. S. 70. 
66 Kurtubi, a.g.e: 4,157-158;  Zuhayli, a.g.e: 2,178. 
67 İbnu'l-Cevzî, a,g,e. 1,371. 
68 Mesih: Hz. İsa'nın başka bir kökten türememiş bir ismidir. Bu ismi ona Allah vermiştir. Buna göre "İsa" kelimesi "Mesih" kelimesinden aynıyla 
bedel olur. İsa ise Arapça olmayan bir isimdir. Bundan dolayı munsarıf değildir. 
69 Suyûti, a,g,e. 11,229. 
70 Alûsi, a,g,e. 111,75; İbn Hişâm el-Himyerî, es-Sîretı’n-Nebeviyye, 1,573-584; Taberî, a,g,e. II,108-109; İbn Kesîr, a,g,e. 11,40-42 ve Elmalılı 
Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili Türkçe Tefsir, İstanbul 1960, 11,1011-10142. 
71 Taberi, a,g,e. 111,216. 
72  Tirmizî, Tefsir 3. sûre 3; Hâkim, el-Müstedrek, II, 292; Kurtubi, a.g.e: 4,239; Zuhayli, a.g.e: 2,230. 
73 Vâhidi, a,g,e. S. 78; İbnu'l-Cevzî,a,g,e. 1,404; Kurtubî, a,g,e. IV, 11. 
74 er-Râzî, Mefâtîhu'1-Ğayb, VIII, 100; Bedreddin Çetiner, a.g.e: 1,145-146 
75 el-Vahidî, a,g,e. S. 80; el-Hâzin, Lubâbu't-Te'vîl fî Maani't-Tenzîl, Beyrut, 1,249. 
76 Kurtubî, a,g,e. IV,82; Râzî, a,g,e. VIII, 122. 
77 Suyûtî, a,g,e. II,257-258. 
78 İbnu'l-Cevzî, a,g,e. 1,419. 
79 Taberi, a,g,e. IV, 15; İbnu'l-Cevzi, a,g,e. 1,427-428. 
80 Suyûtî, ed-Durru'l-Mensûr, 11,287.  
81  Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, İstanbul 1960,11,1160. 
82  Vâhidi, a.g.e. S. 85; Bedreddin Çetiner, a.g.e: 1,163 
83 Vâhidi, a,g,e. S. 86. 
84 Taberî, a,g,e. IV,59. 
85  Vâhidî, a.g.e, s. 71; Vehbe Zuhayli, a.g.e: 2,358-359. 
86 Taberi, a,g,e. IV,86; Vahidi, a,g,e. S. 89. 
87  Ebû Dâvûd, Huruf ve'1-Kıraat 1: Tirmizî, Tefsir 3- sûre 17; Vahidi, a.g.e, s. 72-73; Vehbe Zuhayli, a.g.e: 2,402-403; Kurtubi, a.g.e: 4/446-449. 
88 Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, 3,17, hadis no: 3009; Ebu Davud, el-Hurûf ve'1-Kırâât, 1, hadis no: 3971;Taberi, a,g,e. IV,102. 
89  Tirmizi, Siyer 18. 140. âyet 3; Kurtubi, a.g.e: 4,460-461;  Vehbe Zuhayli, a.g.e: 2,409.  
90 Taberi, a,g,e. IV, 117-118. 
91 Vahidî, a,g,e. S. 93; İbnu'l Cevzî, a.g.e, 1,510. 
92  İbnu’l-Cevzî, a.g.e, 1,517; Bedreddin Çetiner, a.g.e: 1,189  
93 İbnu'l-Cevzî, a,g,e. 1,526; Suyûti, Lubâbu'n-Nukûl, 1,93. 
94 Taberî, a,g,e. IV,146; Vâhidi, a,g,e. S. 98-99 
95 Taberi, a,g,e. IV,140. 
96 Kurtubi, a,g,e. V,216. 
97 Taberi, a,g,e. IV,149-150. 
98  Buhârî, Tefsir 4. sûre 6; Ebû Dâvûd Nikah 21, 22; Kurtubi, a.g.e: 5,63-65. Vehbe Zuhayli, a.g.e: 2,536-537. 
99  İbn Hişâm, es-sîretu'n-Nebeviyye, h.205-206. 
100  Tirmizi, Tefsir 4, süre 8; Kurtubi, a.g.e: 5,160-161. 
101 Taberî, a.g.e. V, 186. 
102 Gusül (Boy Abdesti): Tepeden tırnağa kadar vücudun her tarafını hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamak. Fiil kökünden isim olan gusl, 
sözlükte; yıkanmak ve temizlenmek manasına gelir. "Gasele" fiili de, kirin suyla giderilmesi ve temizlenmesini ifade eder.  
Erginlik çağına gelmiş her müslüman erkeğin ve kadının şu durumlarda boy abdesti alması gerekir 
1)Cünüplük; yani cinsî münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin (sperm) şehvetle vücut dışına çıkması. 
2)Hayız (kadının âdet görmesi) ve nifâs (lohusalık) hâlinin sona ermesi. 
Guslün farzları üçtür 
1) Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.  
2) Buruna su çekmek ve yıkamak.  
3) Tepeden tırnağa bütün vücudu yıkamak 
103 Teyemmüm: Kast etmek, yönelmek manasına gelen teyemmüm, şeriat dilinde su bulunmadığı veya bulunsa da kullanma gücü olmadığı zaman, 
temiz toprak cinsinden bir şeyle hadesi (abdest almak veya gusl gerektiren hal) gidermek amacıyla yapılan hareketleri dile getirir. Teyemmüm, 
Hicretin beşinci yılında meşrû kılındı. O sene şaban ayının ilk günlerinde, Huzaa kabilesinin bir oymağı olan Benî Mustalık gazasında Hz. 
Peygamber ile bin kadar İslâm askeri, susuz bir yerde gecelediler. Sabah namazını kılmak için abdest alacak su bulamadılar. Sabaha yakın Mâide 



                                                                                                                                                                                     
suresinin "Temiz yere teyemmüm ediniz" mealindeki altıncı ayeti nazil oldu. Bu suretle, teyemmümle namaz kılmalarına izin verildi, teyemmüm 
ederek sabah namazını kıldılar. 
Teyemmüm nasıl yapılır 
l-Besmele çekilip, temizlenmek için niyet edilir. 
2  - İki el, parmakları açık durumda, bir toprağa veya toprak cinsinden biryere vurulup ileri geri çekilir. 
3  - Eğer eller fazla tozlanmışsa, yan yana getirilerek hafifçe birbirine vurulur, tozlar silkildikten sonra, bunlarla yüz mesh edilir. 
4  - Eller tekrar temiz bir yere vurulur, toz tutarlarsa yine silkilir, daha sonra sol elin baş parmağı ayrılır diğer parmakların iç tarafıyla sağ elin dış 
tarafı parmak uçlarından başlanarak dirseğe kadar meshedilir; sonra sağ elin baş parmağı ayrılır, diğer parmakların iç tarafıyla sol elin dış taraf 
parmak uçlarından başlanarak dirseğe kadar mesh edilir. 
104  Buhâri, Teyemmüm 1, Tefsir 4. sûre 10; 5. sûre 3, Libâs 58; Suyûti ed-Durru'1-Mensûr, 11, 549; Kurtubi, a.g.e: 5,232-235. 
105 Çetiner, a,g,e. 1,285. 
106 Cibt: Cibt'in ne anlama geldiği konusunda çok çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. "Müfredât" sahibi Râğıb el-İsfahânî'ye göre, "kendisinde hayır 
bulunmayan her bayağı şeye cibt" denir (el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'an, 85) Buradan hareketle Allah'tan başka ibadet edilen her şeye bu isim verilebilir. 
İmam Suyûtî'ye göre görüşlerin en doğrusu da budur (Mu'terekü'l-Akran fî i'câzi'l-Kur'an, Mısır 1970, II/60). 
107  Vahidi,a.g., s. 162; es-Suyûtî, ed-Durru't-Mensût II, 570-571; el-Heysemî Mecmau'z-Zevâid, V, 292-293; Kurtubi, a.g.e: 5,294-295; Vehbe 
Zuhayli, a.g.e: 3,110. 
108 Bu âyet-i kerime Allah'ın Resûlü (a.s) Alkame ibn Mücezziz'i bir seriyyenin başına getirerek göndermişti. Ben de içlerindeydim. Yolda bir grup 
izin istediler, o da onların başına Abdullah ibn Huzâfe'yi tayin ederek izin verdi. Onlar yolda bir yerde konaklamışlarken askerleri ısınmak veya 
ateşte bir şeyler yapmak üzere ateş yakmışlar. Son derece şakacı olan Abdullah onlarla biraz eğlenmek üzere: "Bana itaat etmekle yükümlü değil 
misiniz?" demiş, "Evet onunla yükümlüyüz." demişler. "Size ne emredersem onu yaparsınız değil mi?" demiş, ona da evet diye cevap vermişler. "O 
halde şu ateşe atılmanızı emrediyorum." demiş. Askerleri ateşe atlıyacaklarmış gibi kalkıp ateşin etrafına geçince onların ateşin içine atlıyacaklarını 
zannederek "Sakın, kendinizi ondan tutup alıkoyun, sakın ateşe atlamayın. Ben size şaka yapıyordum" demiş. Sonra seriyyeden Medine'ye dönüp 
geldik. Abdullah'ın arkadaşları durumu Hz. Peygamber (a.s)'e anlattılar da Allah'ın Resûlü (a.s): "Onlardan, yani emirlerden her kim size Allah'a 
ma'sıyet olan bir şey emrederse ona sakın itaat etmeyin." buyurmuş. (Buhân, Ahkâm, 4; Müslim, İmâra, 39-40; Neseî, Bey'a, 34; İbn Mâce, Cihâd, 
40, hadis no: 2863.)  
109 Râzî, a.g.e, X,162. 
110  Müslim, Fedâil 129. Hadisi ayrıca: Ebû Dâvûd, Akdiye 31; Tirmizi, Ahkâm 26, Tefsir 4. sûre 13; îbn Mâce, Mukaddime 2, Ruhun 20; Müsned, 
I, 165-166, VI, 5; Kurtubi, a.g.e: 5/306-308; Vehbe Zuhayli, a.g.e: 3,125. 
111 Vâhidi, a,g,e. S.115; Kurtubî, a.g.e, V, 175; İbnu'l-Esîr, Usdu'i-Ğâbe, 1,296. 
112 İbnu’l-Cevzi, a.g.e. II, 130. 
113 Vâhidî, a,g,e. S. 116. 
114 Buhari, Zekât 21, Edeb 36V 37, Tevhid 31; Müslim, Birr 145; Ebû Dâvûd, Edeb 117; Tirmizi, İlm 14; Nesâî, Zekât 65. 
115 Taberî, a,g,e. V,122. 
116 Kurtubî, a.g.e, V.200. 
117 Nesâî, Tahrimû'd-Dem 2; Tirmizi, Diyât 7: İbn Mâce, Diyât 1. 
118 Vahidi,a.g.e, s. 176; es-Suyutî, ed-Durru’l-Mensûr, II, 635; İbn Mâce, Fiten l; Müsned, IV, 438-439; Kurtubi, a.g.e: 5/406-408. 
119 İbn Hişâm, a,g,e. 1,641. 
120 Taberî, a.g.e, V.155. 
121 İbnu'l-Cevzî, a.g.e, 11,196. 
122 Şirk: "Şe-ri-ke" fiilinin masdarı, ortak olma demektir. Dinî anlamda şirk, Allah'a eş ve ortak koşma manasına gelir. Bu fiilin dört harfli "if'âl" 
babındaki şekli "eşrake"dir ve ortak tanıma, ortak koşma demektir. Bu babın ismi faili olan "müşrik" de, ortak koşandır (el-İsfahânî, el-Müfredât fi 
Caribi'l-Kur'an, Mısır 1961, II, 259, "şe-ri-ke" md.). Hz. Resûlüllah (a.s) şöyle buyurmuştur: "Cebrail bana gelerek şu müjdeyi verdi: "-Ümmetinden 
kim Allah'a şerik (ortak) koşmadığı halde ölürse, Cennet'e girer". Bunun üzerine ona dedim ki: "-Zina da etse, hırsızlık da yapsa ..?" Cevap verdi: 
"Evet, zina da etse, hırsızlık da yapsa..." Peygamberimiz (a.s)'in bildirdiğine göre, Cebrâil (a.s)'a bu soruyu üç defa sormuş ve her seferinde aynı 
cevabı almıştır. (Buhârî, Cenaiz, 1, Libas, 24, İsti'zan, 30, Rıkak, 13,14, Tevhid, 33; Müslim, İmân, 153, 154, Zekat, 32,33; Tirmizî, İmân, 18; Ahmed b. 
Hanbel, V, 152, 159, 161, VI, 166) ; “Sizin için en korktuğum şey, küçük şirktir." Hazır bulunanlar: "Ya Resûlüllah! Küçük şirk nedir?" diye 
sordukları zaman, Resûlüllah (a.s) şöyle devam etmiştir: "Küçük şirk, riya yani gösteriştir. Ahiret gününde insanlara amellerinin karşılığı verildiği 
zaman, Allah diyecek ki: "- Dünya hayatında iken, kendileri görsün diye riya ve gösteriş yaptığınız kişilerin yanına gidin, bakın, onların yanında 
herhangi bir karşılık bulacak mısınız?" (Ahmed b. Hanbel, V, 428, 429); "Ümmetim için en çok korktuğum şey, Allah'a şirk koşmaktır. Ama dikkat 
edin; Ay'a, Güneş'e veya puta tapacaklar, demiyorum. Fakat, Allah'ın rızasının dışındaki gayeler için harekette bulunacaklar ve gizli şehvet, yani riyâ 
ve gösteriş duygularını taşıyacaklar (demek istiyorum)" (İbn Mâce, Zühd, 21). )  
123 Kurtubi, a.g.e, V, 247-248.  
124 Tirmizî, Tefsir 4. süre 26; Ebû Dâvûd, Nikâh 38, ile İbn Mace, Nikâh, 48; es-Suyûtî, ed-Durru'l-Mensur, II, 711; Buhâri, Mezâlim 11, Sulh 5, 
Tefsir 4. sure 24, Nikâh 95; Müslim, Tefsir 13, 14; Kurtubi, a.g.e: 5/503-504.  
125 Müslim, Cihâd 151; Ebû Davûd, Cihâd 142; Tirmizi, Siyer 10; İbn Mâce, Cihad 27; Dârimi. Siyer 54; Ahmed, Müsned, VI, 68, 149. 
126 Râzi, a,g,e. XI,86. 
127 İbnu'l-Cevzî, a,g,e. 11,234. 
128 Vahidî, a,g,e. S, 128. 
129 Kurtubi, a.g.e, VI, 11. 
130 Vahidî, a,g,e. S. 130. 
131 Taberî, a,g,e. Beyrut, VI,51 -52; Râzî, a.g.e,Beyrut, XI, 139. 
132 Vahidi,a,g,e. S, 194; Suyûtî, ed-Durru'l-Mensur, III, 21-22; Kurtubi, a.g.e: 6,59-60. 
133 İbnu'l-Cevzî, a.g.e. 11,297; Bedreddin Çetiner, a.g.e: 1,296. 
134 Suyûtî, Lubâbun-Nukûl, 1,134.  
135 Müslim, İmâre 145 
136 Buhâri Cihad 152, Meğâzi 36, 37, Hudud 15-18, Diyât 22; Müslim Kasame 9-14, Ebû Dâvud, Diyat 3; Tirmizi, Tahâre 55;-Nesaî, Tahâre 190, 
İbn Mace Hudud 20; İbni Hanbel, Müsned, III, 107s 163,170, 177,186,198, 205, 233, 287, 290. 
137 Ahmed b.Hambel,  Müsned, VI, 256; İbn Âşûr, VI, 187; Elmalılı, 1670; Buhârî, "Ezan", 8; Müslim, "Salât",11; A'râf ,7,180. 
138 Suyütî, ed-Durru'l-Mensur, 111, 78; Ebû Dâvud, Hudûd 25; Kurtubi, a.g.e: 6,223-226. 
139 Kurtubi, a.g.e: 6,288-289. 
140 Taberî, a,g,e. VI,187; Vahidî, a.g.e, s. 137-138. 
141 Kurtubi, a,g,e. 6/322-323. 
142 Taberî, a.g.e. VII,2; İbnu'l-Cevzî, a.g.e. 11,409. 



                                                                                                                                                                                     
143 Tirmizî, Tefsîr 5. sûre 10-12; Buhârî, Tefsir 5. sûre lî. Mezâlim 21; Müslim., Eşribe 3; Darimî, Eşribe 2, İbni Hanbel,Müsned III, 227; Kurtubi, 
a.g.e: 6,393-394. 
144  Vehbe Zuhayli, a.g.e: 4,51. 
145 Tirmizî,  Hacc 5, Tefsir 5. sûre 15; İbn Mâce, Menasik 2; İbni Hanbel, Müsned  I. 113; Dârakutnî, Sünen, H, 280-281; Kurtubi, a.g.e: 6,448-450. 
146 İbn Hişâm, es-Sîretu'n-Nebeviyye, 1,76-77; Bedreddin Çetiner, a.g.e: 1,346. 
147  Kurtubi, a.g.e: 6,540-541; Vehbe Zuhayli, a.g.e: 4,139. 
148  Vahidi, a.g.e, 123; Zuhayli, a.g.e: 4/178-179. 
149  Kurtubi, a.g.e: 7/30-32. 
150 Vahidi, a,g,e. S. 152; Alûsî, a.g.e, VII,24. 
151 Kurtubi a,g,e. 7,121. 
152 İbnu'l-Cevzî, a.g.e. s,111,103. 
153 Vahidî, a.g.e S. 154; Taberî, a.g.e. VII, 13 
154 Kurtubi, a.g.e: 7,149-151. 
155 Taberî, a.g.e, VIII,45. 
156 Malik, Muvatta, Sayd 11; Kurtubi, a.g.e: 7,204-208. 
157 Taberî, a.g.e. VIII,77-78. 
158 Kurtubi, a.g.e, 7,279-280  
159 Şevkânî, Neylü'l-evtâr, II, 243. 
160 İbni Kesir, Tefsîru'l-Kur'ani'l-Azîm, Beyrut, XI,271; Zuhayli, a.g.e: 5,147-148. 
161 Zuhayli, a.g.e: 5,152. 
162 Secde-i Tilâvet: Kur'an'daki bir secde âyetini okuyan veya dinleyen müslümanın yapması vacib olan secde. 
Tilavet, arapça bir mastar olup; okuma, özellikle Kur'an-ı Kerîm'i okuma anlamına gelir. Kur'an'daki bir secde âyetini okuyan veya dinleyen âkıl, 
bâliğ bir müslümanın bir defa secde yapması vacibtir. Secde âyetinin tercemesini okuyan veya dinleyen kimse de secde yapmalıdır. 
Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar" (el-İnşikâk, 
84,21). Bir kimse ancak vacib olan işi yapmamaktan ötürü kötülenir. Diğer yandan bu secde namazda yapılan secde olup, namaz secdesi gibi vacib 
hükmüne tabi olur. Allah elçisi şöyle buyurmuştur: "Kur'an'ı okuyan ve dinleyene secde etmek vacibtir" (Buhârî, Sücûd, 10; Zeylaî bu hadis için garîb 
demiştir. bk. Nasbu'r-Râye, II, 178). Hadisin anlamı mutlak olup, dinlemek isteyeni de istemeyeni de kapsar. 
Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre tilâvet secdesi sünnettir. Zeyd b. Sabit (r.a) şöyle demiştir: "Hz. Peygamber'e Necm Süresi'ni okudum ve 
bizden hiçbir kimse secde yapmadı" (Buhârî, Sücûd 6; Müslim, Mesâcid,106; Tirmizî, Cum'a, 52; Nesâî, İftitah, 50; eş-Şevkânî, Neylül-Evtâr, III, 101). 
Diğer yandan Hz. Ömer'in, en-Nahl süresindeki secde âyetini okuduktan sonra cemaatı secde yapıp yapmamakta serbest bırakmıştır. O, şöyle 
demiştir: Allah bize secde yapmayı farz kılmamıştır. Ancak kendiliğimizden dilersek yaparız" (eş-Şevkânî, a.g.e., III, 102). 
Tilâvet secdesi şu sebeplerle vacib olur::  
1. Secde âyetini okumak. Okuyanın kulakları duymasa bile secde gerekli olur. 
2. Okunan secde âyetini işitmek veya dinlemek. İşitmek kasıtsız, dinlemek ise kasıtlı olur.  
3. Bir imama uymuş olmak, İmama uyan kimse imamın okuduğu secde âyetini duymasa bile tilâvet secdesi yapar. Çünkü öğle namazı gibi gizli 
okunan bir namazda imam okuduğu secde âyetinden dolayı secde yapsa cemaat de kendisine uyar.  
Bu secdenin yapılışı şöyledir: Tilâvet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın "Allahu ekber" denilerek secdeye varılır, secdede üç kere "Sübhane 
Rabbîyel-a'lâ (Erı yüce olan Rabbimi bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim)" denilir. Bundan sonra "Allahu ekber" denilerek secdeden 
kalkılır. Tilâvet secdesinin rüknü, Allah Teâlâ'yı ta'zîm için yüzü yere koymaktır. Ancak namaz hâlinde rükû ve hastalar için imâ da bu secde yerine 
geçer. Bu secde için abdestli, temiz, avret yerleri örtülü ve kıbleye yönelmiş olmak şarttır. 
Tilâvet secdesine ayaktan inilmesi ve bu secdeden kalkarken ayağa kalkılması ve bu şekilde ayağa kalkarken "Gufrâneke Rabbenâ ve İleykel 
masîr (Ey Rabbimiz! Senin bağışlamanı bekliyoruz. Son dönüş sanadır)" denilmesi müstehaptır. Tilâvet secdesine varılırken ve kalkarken 
alınan tekbirler de müstehaptır. Asıl secde ise vacibtir.  
163 Cassâs, Ahkâmu'l-Kur'an, 111,45;  İbni Kesîr, a.g.e,İstanbul, 11,284; Zuhayli, a.g.e: 5,185-187. 
164 Zemahşeri, el Keşşaf, II,4; Vehbe Zuhayli, a.g.e: 5,217-218. 
165 Taberî, a.g.e. IX,151-152. 
166 Malik, Muvatta, Kitabu'l - Hacc, 245. 
167 Ebu Davud, ahad,120, hadis no: 2690. Ayrıca bak: Müslim, Cihad, 58. 
168 Suyûti, Lubâbu'n-Nukûl, 1,185; Ebu Dâvûd, 11,19;  
169 Kurtubi, a.g.e,Beyrut, V,54,55. 
170 Keşşaf, a.g.e, II,252 
171 Vahidi, a.g.e s. 168; Alusi, a.g.e, X,65 
172 Suyûti. Lubâbun-Nukûl,1,88. 
173 Vahidi, a.g.e, 171; Alusi.Meani, X,95. 
174 Kurtubi, a.g.e: 8,233-234; Buhârî, İcâr 3, 4, Menakıbu'l-Ensâr 45. 
175 Taberi, a.g.e. X, 101. 
176 Müslim, Sifâtu'l-Münafikın 56; Ahmed, Müsned, III, 123, 283. 
177 Buhârî, Zekat 57; Müslim, Zekât 167; Nesâi, Zekât 7, 95; Muvatta, Sadaka 13;Kurtubi, a.g.e: 8,301-302. 
178  Vahidi, a.g.e, s. 144; Razı, Mefâtîhul-Ğayb,XVI,36; İbni Kesîr, Tefsir,11,371. 
179 Razî, Mefâtîhul-Ğayb,XVT,144-145;Vehbe Zuhayli, a.g.e: 5,477. 
180 Taberi, a.g.e, 1,84; Kurtubî, a.g.e;1,184.; Vehbe Zuhayli, a.g.e: 1,67. 
181 Taberî, a.g.e, 1,90. 
182 el-Fahru'r-Râzî, a.g.e, 11,74; Bedreddin Çetiner, a.g.e: 1,17-18. 
183 Melek: Erkeklik ve dişilik özelliği olmayan, yemeyen, içmeyen, evlenmeyen, doğmayan, doğurmayan, normal gözle görülmeyen, Allah'ın 
emirlerine itaat eden yaratıklardır. Arap dili uzmanlarına ve bazı İslâm âlimlerine göre "Melek", arapça bir kelime olup, "Elûk" veya "Elûke" 
kökünden gelir. Elûk, "götüren", elûke ise "haber götüren" manâsınadır. Çoğulu "melâike" gelir. Ancak "melek" kelimesinin, Arapça'da bazan, hem 
tekil, hem çoğul manasında cins ismi olarak kullanıldığı da görülür. Bu kelimenin kökü sayılan "elk", aslında, "risalet" yani "elçilik"; melekde, "elçi" 
demektir. Kelime önce, mef'al vezninde "melek" idi. Sonra hemze "lâm" harfinden sonraya alınarak "melek" olmuş; daha sonra hemze de 
kaldırılarak "melek" haline getirilmiştir. Bu gibi değişikliklere Arapçada çokça rastlanır. Müfessir İbn Hayyâm ve dilcilerden Rağib el-İsfahânî, 
melek kelimesinin, "kuvvet ve iktidar sahibi" anlamına gelen "melk" veya "mülk" kökünden türetildiği görüşündedirler. Dolayısıyla melek kelimesi 
lügat bakımından; haberci, elçi, kuvvet ve iktidar sahibi, tedbir ve tasarruf manalarına gelmektedir. İslâm dininde ise; melek denince, akla önce, 
peygamberlere gönderilen ilâhî elçiler; sonra, insanlar ve kâinat üzerinde Allah (c.c.) namına tasarrufta bulunan ve O'nun emirlerini ve verdiği 
vazifeleri aynen yerine getiren kudret sahibi manevî varlıklar gelmektedir. 
184  Adem: Kur"ân-ı Kerîm'de Adem (a.s.) adı toplam 25 defa geçmektedir. Bakara Sûresi 31-37. ayetlerde, Âl-i İmran sûresi 33-59. ayetlerde, 
Mâide Sûresi 27. ayette, A'râf Sûresi 11, 172. ayette, İsrâ Sûresi 61-70. ayette, Kehf Sûresi 50. ayette, Meryem Sûresi 58. ayette, Tâ-Hâ Sûresi 115-



                                                                                                                                                                                     
121. ayetlerde, Yasin Sûresi 60. ayette Hz. Âdem'den söz edilmektedir. Bakara, A'râf, İsrâ ve Kehf sûrelerinde olduğu gibi kimi zaman Hz. 
Adem'den isim ve nitelikleriyle söz edilmesi, Hicr ve Sâd sûrelerinde olduğu gibi de kimi zaman yalnızca niteliklerinden söz edilerek kıssanın 
anlatımının çeşitli türler alması, Kur'ân-ı Kerîm'in i'câzma delil olan hususlar arasında yer alır. 
185 İblis: Şeytanın özel ismi. Bir çok ismi bulunan şeytanının isimlerinden biri. Şeytan; cinnilerden ve insanlardan şerli yaratıkları nitelemek için 
kullanılan bir cins isimdir. Hz. Adem (a.s)'ın cennetten çıkmasına sebep olan, Kur'an'da anlatılan şeytanın birçok isimleri vardır. Meselâ; el-Adüvv, 
Aduvullah, Azazil ve İblis bunlardandır. İblis kelimesinin türediği "Eblese" kökü şu anlamları ifade eder: Hayırsız oldu, hüsrana uğradı, şaşkınlığa 
düştü, Allah'ın rahmetinden ümidini kesti. İblis kelimesinin çoğulu "Ebalis" ve "Ebalise" ölçüsündedir. Kelimenin türediği fiil kökünün şeytanın 
özelliklerini nitelemesinden dolayı İblis şeytana özel isim olmuştur (Alusi, Ruhû'l-Meânî, Beyrut (t.y.), I , 229). İblis Ruhânî isabet ettiğini zehirleyen 
bir ateşten (nar-ı semûm) yaratılmış cinlerin ve şeytanların atasıdır. Yaratılış mayasının nefsi isteklerle yoğrulduğu bunun için meleklerin içinde iken 
bile büyüklenmiş ve nefsinde bulunan meziyetler kendisini aldatmıştır (bk. Kamil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, IX, 55.) İblis kelimesinin 
türediği kök Kur'an'da lugat manasıyla da kullanılmıştır. Lugat anlamındaki; "Allah'ın rahmetinden umut kesmek, umutsuz kalıvermek" 
anlamlarında Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde kullanılmıştır: er-Rum; 30/12, el-En'âm, 6/44; el-Mü'minun, 23/77; el-Zuhruf, 43/75 (bk. Râgıb 
el-İsfahani, el-Müfredat fi Garibi'l-Kur'an, Beyrut (ty.) s. 60; İbn Manzur, Lisanü'l Arab, Beyrut (ty.), VI, 29). 
186 İsrailoğulları: Hz. Ya'kub (a.s)'ın oniki oğlunun soyundan gelenler. İsrail, Hz. Ya'kub'un lakabıdır. İsrail (yasız); İsrail (yasız, hemzesiz); İsrayıl 
(hemzenin yâ'ya dönüşmesiyle); İsrael (hemzenin fethiyle); İsrail (hemzenin esresiyle) şeklinde de okunur. İbranîcede bunun manası safvetullah 
veya Abdullah demektir. Bu ünvanda Yahudileri imana bir tahrik vardır ki, anlamı şu olur: Ey Allah'ın güzide bir kuluna tevrat ehli! Allah'ın size 
olan nimetlerini hatırlayın... (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, I, 334.) Ya'kub soyundan gelenlere veya diğer bir deyimle, İbranilere benu 
İsrail yani İsrailoğulları denir. İshak oğlu Ya'kub'un en büyük oğlu "Judo veya Yahuda"dır. Hz. Ya'kub'un oniki oğlu ve soyuna benu İsrail 
(İsrailoğulları) denildiği gibi, Yahuda'nın ismine izafeten Yahud de denirdi. Yahudi ülkesinin sakinlerine de Yahudi denilmiştir. Bu ırk her ne kadar 
Hz. İbrahim'e dayanıyorsa da, teşkilatçısı ve en büyük peygamberi İsrailoğullarının kurtarıcısı Hz. Musa'dır. Hz. Musa'ya inanan, bağlanan anlamına 
İsrailoğullarına Musevî de denilir. 
187 Firavun: Mısır'da hüküm süren Amerika krallarına verilen ünvan. Türklerin hükümdarlarına Hakan, Bizanslıların Kayzer, İranlıların Kisra 
dedikleri gibi, eski Mısırlılar da Firavun derlerdi. İslâm dil bilginlerine göre firavun kelimesi, kibir ve gurur anlamına gelen "fer'ane" ya da 
"tefar'ane" kelimesinden gelir. Çoğulu 'ferâine'dir. Kelimenin bu anlamı nedeniyle kibirlenen, zulüm yapan kişi için "adam firavunlaştı" anlamında 
"tefer'ane'r recûlü" denir. Kök anlamı dışında firavun kelimesinin sapma ve saptırma, bozulma ve başkalarını bozma, zarara girme ve zarara 
uğratma anlamlarında da yaygın bir kullanılışı vardır. Buna göre her zâlim, sapkın ve mütekebbir kişi firavundur. Kur'an da kelimeyi bu yorumu 
doğrulayacak biçimde kullanır. Sözgelimi Hz. Yusuf dönemindeki Mısır kralı Firavun olarak nitelenmezken, Hz. Musa dönemindeki krallar Firavun 
olarak anılır. Kelimenin anlamı, diğer bir görüşe göre, güneş tanrısının oğlu demektir. Eski Mısırlılar güneşe Ra adını vermiş ve ona yüce tanrı 
diyerek tapınmışlardır. Mısır inançlarına göre her kral iktidarını Ra ile olan ilişkisine dayandırır ve kendisini Ra'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak 
empoze ederdi. Zamanla Ra soyundan geldiğini savunan krallar, kendilerinin de "yüce rab" olduklarını halka kabul ettirmek amacıyla Firavun 
(güneş tanrısının oğlu) ünvanını kullanmaya başladılar (Mevdûdî, Tefhimü'l-Kur'an Tercümesi, İstanbul 1986, II, 69.) 
188 Musa: Arapça olmayan bir kelimedir. Arapça olmadığı (ucme) ve marife (özel isim) olduğundan dolayı munsarif değildir. Rivayete göre Kiptiler 
suya "mû", ağaca da "şâ" derler. Hz. Mûsâ nehire atıldığı sandıkta su ve ağacın yakınında bir yerde bulunduğundan dolayı "Mûşâ, Mûsâ" adı 
verilmiştir. es-Süddî der ki: Annesi oğlunun öldürüleceğinden korkunca -yüce Allah'ın kendisine vahyettiği şekilde- Hz. Musa'yı tabuta (sandığa) 
koydu ve suya bıraktı. Hz. Musa'yı Firavun'un evi yakınlarında ağaçlar arasında suya attı. Firavun'un hanımı, Asiyenin cariyeleri suda yıkanmaya 
koyulduklarında onu buldular. O bakımdan Hz. Musa'ya onu bulduklarıyerin adını verdiler. İbn İshak der ki: Hz. Musa'nın nesebi şöyledir: Mûsâ, 
babası İmran, onun babası Yashur, onun babası Kahes, onun babası Lani, onun babası Ya'kub İsrail, onun babası İshak, onun da babası İbrahim 
(aleyhimusselâm)dir.( Kurtubi, a.g.e: 2/91.) 
189 Taberî, a.g.e,1,254. 
190 el-Vâhidî, a.g.e, s. 14; es-Suyûtî, Esbâbu'n-Nüzûl, s. 17-18; Taberî,a.g.e, 1,302 vd.; Kurtubî, 11,10. 
191 Lanet: Kovmak, uzaklaştırmak anlamındadır. Kafirler için rahmet ve ikramdan uzaklaştırılmak, günahkar mü’minler için ikramdan 
uzaklaştırılmak manalarına gelir. Kafir ve günahkar mü’minler için genel olarak lanet etmek caiz ise de bunu özelleştirmek bazı alimlere göre caiz, 
bazılarına göre caiz değildir. Lanet edilen kişi lanete müstehak değilse lanet, lanet edene geri döner. Lanet edilen eşya, mal, hayvandan bereket 
gider. Bu yüzden dili lanete alıştırmamak gerekir. 
192 İbn Hişâm, es-Sîretu'n-Nebeviyye, Kahire 1375/1955, 1,211; Taberî, Câmiu'l-Beyân, 1,325. 
193  Zuhayli, a.g.e: 1,202-203. 
194 Cassâs, Ahkamü'l- Kur'ân, 1,43. 
195 İbn Ali ibnu'l-Cevzî, a.g.e, 127; el-Kurtubî, a.g.e, 1408,1988.11,43;Bedreddin Çetiner, a.g.e, 1,39. 
196 Ebu Hayyân, el-Bahru'l-Muhît, Beyrut (t.y.), 1,350. 
197 Kurtubî, a.g.e, II,53. 
198 Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, 2/3, hadis no: 2957. 
199 Vâhidî, Esbâbu'n-Nüzûl. s. 31. 
200 Kurtubî, a,g,e. I,481; Ali ibnu'l-Cevzî, Zâdu'l-Mesîr fî İlmi't-Tefsir, 1,138. 
201 Vâhidi, Esbâbu'n-Nüzûl, s. 32. 
202 Kurtubi, a,g,e. 11,96. 
203 Vâhidi, Esbâbu'n-Nüzûl, s. 33; Kurtubî, a,g,e. 11,101, 106; Nesefî, a.g.e, 1,134. 
204  Vâhidî, a.g.e, s. 33; Kurtubî,a.g.e; 11,101, 106; en-Nesefî, Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl, 1,134. 
205 Şehid: Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Dinî anlamda, 
Allah rızası için, O'nun yolunda canını fedâ eden müslümana verilen isimdir. Ona bu ismin verilmesinin sebebi, cennetlik olduğuna şahitlik edilmiş 
olması veya onun Yüce Allah'ın huzurunda yaşıyor bulunması yahut ölümü sırasında meleklerin hazır bulunması yahut ta ruhunun doğrudan 
doğruya Daru's-Selâm'da (Cennet'te) bulunması veya Allah tarafından çeşitli mükâfatlarla mükâfatlandırılmış olmasıdır. 
Arapça bir kelime olan şehid, "şehi-de" fiilinden türemiş olan bir isimdir. Mastarı, şehâdettir. Şehidin çoğulu, "şuhedâ" ve "eşhâd" olarak gelir (el-
İsfahânî, el-Müfredât, 267 vd.; et-Tahtavî, Haşiye ala Merâki'lFelâh, Mısır 1970, 516 vd). 
206 Vahidî, Esbâbu'n-Nüzûl, s. 34. 
207 Buhârî, Hacc, 8. 
208 Vâhidi, a,g,e. S. 36; Kurtubi, a,g,e. 11,129. 
209 Taberi, a,g,e. 11,47; Kurtubi, a,g,e. II,141. 
210 Zekât: Temizlik, artma, bereket. Bir malın belli bir miktarını, Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'de saydığı sekiz sınıftan birisine veya bir kaçına Allah 
rızası için vermek. Terim olarak zekât; İslâm'ın beş şartından birisi olan malî ibadetin adıdır. Fakirin hakkı çıkarılarak malı, cimrilik kirinden 
arındırarak da şahsı temizlediği ve malda berekete sebep olduğu için bu malî ibadete zekât denilmiştir (Subkî, el-Menhel, Beyrut, 1394, XI,113) 
211 Taberî, a,g,e. 11,55-56; Kurtubi, a,g,e. 11,160. 
212 Oruç: İslâmın dört temel ibadetinden ve beş esasından biri. Farsça'dan Türkçe'ye geçmiş bir isimdir. Kelimenin aslı "Ruze"dir. Önceleri 
"Oruze" (günlük) olarak kullanılmış; daha sonra "Oruç" şeklinde telaffuz edilmeye başlanmış ve bu şekliyle yaygınlaşmıştır. Arapça karşılığı "savm" 
veya "sıyam"dır. Savm kelimesinin lügat manası; yeyip-içmekten kendini tutmak, imsak, hareketsiz kalmak ve herşeyden el, etek çekmektir. Kur'an-ı 
Kerim'de bazan "susmak" manasına kullanılmıştır (Meryem, 19/26). İslâmi ıstılahta oruç, "İkinci fecirden (fecr-i sadık'tan)" itibaren, güneşin 



                                                                                                                                                                                     
grubuna kadar yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden ve orucu bozan diğer şeylerden, Allahü Teala (c.c)'ya kulluk niyetiyle nefsi alıkoymaya verilen 
isimdir. Bilindiği gibi oruç, yalnız bedenle yapılan ibadetlerden biridir. Dolayısiyle, her mükellefin kendi nefsi için farz-ı ayn'dır. Resul-u Ekrem 
(a.s)'ın; "Bir kimse, başka bir mükellefin yerine oruç tutmaz. Yine bir kimse, başka bir mükellefin yerine namaz kılmaz" (İbnül-Hümam, Fethül-Kadir, 
Beyrut 1315, II, 85) buyurmuştur. 
213 Zuhayli, a.g.e: 1,411-412. 
214 İtikaf: Bir yerde bekleme, durma ve kendini orada hapsetme. Akıl bâliğ veya temyiz kudretine sahip bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir 
mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması anlamında bir fıkıh terimi.  İtikâf, Kur'an ve sünnetle sabittir. Kur'an'da Ramazan ayının gecelerinden söz 
edilirken. Hz. Peygamber'in özellikle Ramazan içinde ve Ramazanın son on gününde itikâf yaptığını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır. Hz. 
Âîşe'nin şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah (a.s) Ramazan'ın son on gününde itikâf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde 
devam etmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber'in zevceleri itikâfı sürdürmüşlerdir" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129; bk. Buhârî, İ'tikâf, 1-18; Ezân, 
12, 135; Hayz 10; Müslim, İ'tikâf, 1-6; Ebû Dâvud, Ramazân, 3; Savm, 77.) Ebu Hanife'ye göre içinde beş vakit namaz kılman her mescidde itikâfta 
bulunmak caizdir. Ebu Hanife ve İmam Mâlik'e göre itikâfın nâfile olarak en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan çoğu olarak 
belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur. Mesciddeki itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar evde mescit edindikleri bir yerde 
itikâfta bulunabilir (ez-Zebîdî, Tecrîd-i«Sarîh, Terc. Kamil Miras, Ankara 1984, VI, 323-326.) 
215 Vâhidi, a,g,e. S. 37-38. 
216 Abdulfettâh el-Kâdî, Esbâbu'n-Nuzûl, s. 29. 
217 Vahidî, Esbâbu'n-Nüzûl. s. 41. 
218  Buhârî, Hacc, 6; Vâhidî, a.g.e, s. 44. 
219 Taberî, a,g,e. II,164; Vâhidi, a,g,e. s. 44-45. 
220 en-Nesefî, Medâriku't-Tenzîl, 1,165 
221 Taberî, a.g.e, II, 181 -182. 
222  İbnu'l-Cevzî, a.g.e, 1,223; İbnu'l-Esîr, Usdu'1-Ğâbe, 111,36-38. 
223  Alûsî, Rûhu'l-Meânî, 11,100; Bedreddin Çetiner, a.g.e, 1,84. 
224  İbn Hişâm, es-Sîretu'n-Nebeviyye, Kahire 1375,1955, 1,601-604; Taberî, a.g.e, 11,202-203. 
225 Taberî, a.g.e, II,216-218. 
226  Kurtubî, a.g.e, 111,66 
227 Vâhidi, a,g,e. s. 56; H. Tahsin Emiroğlu, Esbab-ı Nüzul, 1,231. 
228 Taberî, a.g.e, 11,296 
229 Buharı, el-Amel fi's-Salât, 2; Müslim, Mesâcid, 35. Ayrıca bak: Trmizi, Salât, 180, hadis no: 405; Râzî, a,g,e. VI,153. 
230  Kurtubi, a.g.e: 3,497-500. 
231 Vâhidi a.g.e, s. 62 
232 İbnu'l-Cevzî, Zâdu'l-Mesîr, 1,316. 
233 İbnu'l-Cevzî, a.g.e, I,325 
234 Taberi, a.g.e, 111,63. 
235  Vahidi, a.g.e, 53; el-Bahru'l-Muhit, 3,373 vd; Vehbe Zuhayli, a.g.e: 2,134. 
236  Kurtubi, a.g.e: 1,395-398. 
237 Vâhıdi, a,g,e. S. 69-70. 
238 İbni Cevzi, a,g,e. I,362. 
239 Vâhidi, a,g,e. S. 70. 
240 el-Vâhidî, a.g.e, s. 102; Kurtubi, a.g.e: 4,153-154; Vehbe Zuhayli, a.g.e: 2,173-174. 
241 Taberi, a,g,e. 111,155. 
242 İbnu'l-Cevzî, a,g,e. 1,374; Râzî, a,g,e. VIII, 19. 
243 Alûsî, a,g,e. III,130. 
244  Ebu Hayyân, Bahru'l-Muhît, 3,477; Vehbe Zuhayli, a.g.e: 2,225. 
245 İbnu'l-Cevzî, a,g,e. I,400; Alûsi, a,g,e. II,193. 
246 Taberi, a,g,e. 111,221; Kurtubî, a,g,e. IV, 71. 
247 el-Hâzin, Lubabu't-Te'vîl, 1.250 
248 Taberi, a,g,e. 111, 232. 
249  Kurtubi, a.g.e: 4,268-269; İbnul-Esîr, Usdu'l-Ğâbe, 1, 297;  Vehbe Zuhayli, a.g.e: 2,260. 
250  Kurtubi, a.g.e: 4,273-274; Nesâî, İhbas 2; Müslim, Zekat 43; Ebu Dûvûd, Zekât 45; Müsned, III, 285. 
251 Kurtubî, a,g,e. IV.87. 
252 Bekke: Kabe'yi ilk bina eden İbrahim (a.s), Mescid-i Aksıyı ilk bina edenin de Dâvud (a.s) ile Süleyman (a.s) olduğu kabul edilirse, ilk mescidin 
bina ediliş tarihleri arasında kırk yıllık bir süre bulunduğu, bilinen tarihi gerçekler açısından imkânsız görülmüştür. Bu bakımdan mesele şöyle 
açıklanmıştır: 
a. Kabe'yi ilk bina eden Hz, Âdem'dir. O'nun soyundan birileri de daha sonra Mescîd-i Aksa'yı inşâ etmiştir. İbrahim (a.s) Ka'be'nin, Dâvud (a.s) ile 
Süleyman (a.s) Mescid-i Aksâ'nın inşasını yenilemişlerdir, 
b. İbrahim (as)'in Kâbe'nin ilk banisi olduğu kabul edilirse, Mescid-i Aksâ'nın ilk banisi de Kabe'den sonra İbrahim (a.s) ya da Ya'kub (a.s) olabilir. 
Dâvûd (a.s) ile Süleyman (a.s) ise binayı genişletmiş olabilirler. (İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, VI, 470-471; Ahmed Davu-doğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve 
Şerki, İstanbul 1978, III, 34.) 
253  Kurtubi, a,g,e., IV,88. 
254 Taberî, a,g,e. IV, 17. 
255 Suyûti, a,g,e. 11,283. 
256 Vâhidi, a,g,e. S. 84. 
257 Vahidî, a,g,e. S. 84, Kurtubî, a,g,e. IV, 112. 
258 Râzî, a,g,e. VIII,193. 
259 Suyûti, a,g,e. 11,306. 
260 Taberî, a,g,e. XI,50. 
261 Buhârî,  Meğâzî,  21; Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân,  3,10-11, hadis  no:  3002-3003;  Taberî,  a,g,e.  IV,57. 
262 Taberî, a,g,e. IV,62; Vahidi, a,g,e. S. 88. 
263 Taberî, a,g,e. IV.71-72. 
264  Suyuti ed-Durr, II, 336; Kurtubi, a.g.e: 4,400-401. 
265 Alûsî, Rûhu'l-Meânî, IV,87.  
266 Alûsî, a.g.e, IV,96; Çetiner, a.g.e: 1,175  
267 Taberi, a,g,e. IV,95-96. 
268 Alûsi, a,g,e. IV,107. 



                                                                                                                                                                                     
269 Taberi, a,g,e.IV,113-115. 
270 Suyûtî, Lubâbu'n-Nukûl, 1,89-90. 
271  Kurtubi, a.g.e: 4,485-487. 
272 Vâhidi,a,g,e. S. 95; İbnu'l-Cevzi, a,g,e. 1,516; Râzî, a,g,e. IX,121 
273 Buhârî, Tefsîru'l-Kur'ân, 3,16; Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, 3,23, hadis no: 3014; Râzî, a,g,e. IX, 132. 
274 Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, 4,9, hadis no: 3023; Ebu Bekr Abdullah ibn ez-Zubeyr el-Humeydî, el-Musned, Beyrut tarihsiz, 1,144, hadis no: 301 
275  Ahmed b. Hanbel, VI, 73, 82; Hakim, II, 305 
276 İbn Hişâm, es-Siretu'n-Nebeviyye, Kahire 1375/1955,1,641;  Suyûti, ed-Dun-u'l-Mensur, 11,643. 
277  Buharı, Vesâyâ 23, Tıb 48, Hudûd 44; Müslim, İman 145; Ebû Dâvûd, Vesâyâ 10; Nesâî, Vesâyâ 12; Kurtubi, a.g.e: 4,621-622; Vehbe Zuhayli, 
a.g.e: 2,503-504. 
278 es-Suyûtî, Lubâbu'n-Nukûl, 1,123-124 
279 Çetiner, a,g,e. 1,267-269. 
280 Taberi, a,g,e. IV, 179. 
281 Kurtubi, a,g,e. VI, 13. 
282 Vâhidi, a,g,e. S. 129; Suyûti, Lubâbu'n-Nukûl, 1,133. 
283  Vahidî, a.g.e. S. 93; Kurtubî, a.g.e:III,263.  
284 İbnu'l-Cevzî, a.g.e, II, 141; Râzî,a.g.e,X,194. 
285  Buhârî, Tefsir 4, sûre 15, Fedaîli'l-Medine 10, Meğâzî 17; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 184, 187, 188; Suyûtî, ed-Durru'l-Mensur. II, 610; 
Kurtubi, a.g.e: 5,363-365. 
286 Buhârî, Meğâzî,16; Tefsîru'l-Kur'ân, 15; Müslim, Sıfatu'l-Munâfikin, 6. 
287  Ebû Dâvûd, Cihâd 19; Buhâri, Cihâd 31, Tefsir 4. sûre 18, Fedailu'l-Kur'ân 4; Müslim. İmnre 141, 142; Tirmizl, Cihâd 1, Tefsir 4. sûre 19; 
Nesaî, Cihâd 4; Müsned, V, 184, 190-191; el-Bera b. Âzib'den benzeri bir rivayet: Dârimi, Cihâd 28; Müsned, IV, 282, 284, 290, 299, 301;  Buhârî, 
Cihad, 35; Meğâzi 81; Müslim, İmâre 159; Ebû Dâvûd, Cihâd 19; îbn Mâce, Cihâd 6; İbn Hanbel, Müsned, III, 103, 160, 182, 214, 300;  el-
Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, II, 303; Kurtubi, a.g.e: 5,415-416.; Vehbe Zuhayli, a.g.e: 3,196-197. 
288 Buhârî, Vasâyâ, 35; Ebu Davud, Akzıye, 19, hadis no: 3606; Taberî, a.g.e, VI, 115 
289  Kurtubi, a.g.e. 5,478. 
290 Vahidi, a,g,e. S. 125 
291 Taberî, a.g.e, V, 186. 
292  Buhari, Mezalim: 11; Sulh: 5; Tefsir: 4. sure: 24; Nikah: 95; Müslim, Tefsir: 13, 14; Tirmizi, Tefsir 4. Sure 26; Ebu Davud, Nikah: 38; İbn Mace 
Nikah: 48;  Hakim, Müstedrek: 2,308; Suyuti, Durru’l-Mensur: 2,711. 
293 İbnul-Cevzi, a,g,e. 11,229. 
294  Kurtubi, a.g.e: V,544. 
295 Kurtubi, a.g.e, V, 13. 
296 Buhâri, Vudû, 44; Müslim, Ferâiz 5.7; Ebü Dâvûd, Ferâiz 'l; Tirmizi, Ferâiz 5; İbn Hanbel, Müsned, III, 372; Kurtubi, a.g.e: 5,577-578. 
297  Zemahşeri, el-Keşşâf, Beyrut, t.y., I, 600 
298 Abdest: İslâm'da bazı ibâdetlerin yerine getirilmesi için yapılan ve bizzat kendisi ibâdet olan temizlenme. Abdest kelimesi Farsça'da su anlamına 
gelen "âb" ile el anlamına gelen "dest" kelimelerinden oluşmuş birleşik bir isimdir. Arapça karşılığı olan "vudû" kelimesi hadislerde kullanılmıştır. 
Kur'ân-ı Kerim'de ise temizlik anlamında "tahâret" ve "zekâ" kelimeleri geçmektedir. Vudû' kelimesi güzellik ve temizlik anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla ibâdete başlanmadan önce insanın iç dünyasını güzelleştirmesi ve dışını da iyice temizlemesi gerekir.  
Ayete Göre Abdestin Farzları 
1-Yüzü Yıkamak 
Yüzün bir defa yıkanması farzdır. Yüzün sınırları, saçın bittiği yerden sakal veya çene altına, kulakların köklerine kadar olan bölümdür. Gözlerin 
içine suyun ulaştırılması gerekmez. Ancak abdest alırken gözler sıkılmaz, tamamen açık bırakılmaz. Normal bir şekilde yüz yıkanır. Dudaklar 
yumulduğu zaman, dışarda kalan kısımlar yüzün sınırlarıdır. Sakal, bıyık ve kaşın altına suyu ulaştırmak gereklidir. 
2-Kolları Yıkamak 
Parmak uçlarından kol dirseklerine kadar -dirsekler de dahil- olan kısmı bir defa yıkamak farzdır. Eğer iğne ucu kadar kuru bir yer kalırsa veya 
tırnağının altına suyu geçirmeyecek (hamur, boya, çamur vb.) bir madde bulunursa, abdest alınmış sayılmaz. Ancak boyacıların tırnaklarındaki 
boyalardan kaçınmanın mümkün olmamasından dolayı bunlar abdeste zarar vermez. Tırnaklar parmak uçlarından dışarı taşacak kadar uzamış 
olursa o fazlalığı da yıkamak gerekir. Bir kimse abdest aldıktan sonra bu uzamış tırnağı keserse abdestini yenilemesi gerekmez. Parmakta yüzük var 
ve bu geniş ise abdest alırken bunu oynatmak sünnet, eğer yüzük dar ve altına su geçirmeyecek kadar parmağa oturmuşsa onu oynatmak farzdır. 
3-Başı Meshetmek 
Mesh, sözlükte eli bir şeyin üzerinden geçirmek demektir. İbâdet hukukunda ise suyun bir vücut organına isâbet etmesidir. Başın 
meshedilmesindeki farz oranı alın miktarıdır. Bu miktar ise başın dörtte biridir. Meshederken üç veya daha fazla parmağı kullanmak gerekir. İki 
parmakla yapılan mesh câiz değildir. 
Başa giyilen sarık veya takke üzerine meshetmek geçerli değildir. Kadınlar da baş örtüleri üzerine meshedemezler. 
4-Ayakları Yıkamak (Tefsirlerde: Bu Madde İhtilaflıdır) 
Sağlam ve çıplak ayakları topuklarıyla birlikte bir defa yıkamak. Yaralı veya mestle örtülü ayakları yıkamaya gerek olmayıp sadece meshetmek 
yeterlidir. Ayette geçen topuk = ka'b, ayağın iki tarafından inak kemiğine bitişik kemiktir. Resûlullah (a.s.): "Vay ateşten o topukların haline... " 
(Buhârı, İlim 30; Vudû', 27,29; Müslim, Tahâre, 25-28,30; Ebû Davud, Tahâre, 46) buyurduğu ve ayakların tamamen yıkanmasını emrettiği 
bilinmektedir. 
299  Darimi, Sünen: Vudu’ 3; Kurtubi, a.g.e: 6,83.  
300  İbn Hişâm, es-Sîretu'n-Nebeviyye, Kahire, 11,205-206; Taberî, VI,92-93. 
301  Taberî, a,g,e. VI, 103-104; Çetiner, a.g.e: 1,303 
302  Kurtubî, a,g,e. Beyrut 1408,1988,11,7; Çetiner, a,g,e: 1,303-304. 
303 Kaynaklara göre, Hz. Havva, her doğumda biri erkek biri kız olmak üzere, ikiz doğuruyor ve birinci batında doğanlar, bir sonraki batında 
doğanlarla evlendiriliyordu. Ancak Kâbil ile doğan kız çok güzel olduğu için, Hâbil ile evlenmesine, Kâbil rıza göstermemiş ve; "Biz Cennet 
çocuklarıyız siz ise dünya çocuklarısınız, sonra benim kızkardeşim senin kızkardeşinden çok daha güzeldir. Dolayısıyla ben, onunla evlenmeye 
senden daha lâyıkım" demiş. Bunun üzerine babaları, Allah'a birer kurban takdim etmelerini söylemiş, çiftçi olan Kâbil, sararmış bir demet başak 
sunmuş. Hatta başaklar arasında dolgun birine rastlayınca ona kıyamayıp kendisi yemiş. Hâbil ise, hayvan sahibi imiş ve kurban olarak en güzel 
devesini takdim etmiş. Bu durumda, Hâbil'in takdimesi kabul edilmiş ancak Kâbilinki kabul edilmemiş. Buna öfkelenen Kâbil, kardeşini öldürmüş. 
Hadise, bundan sonra dallandırılıp budaklandırılarak devam eder. (İbn Cerû et-Taberî, "Tarîhü'r-Rusül ve'l Mülûk", I, 137-139; İbnü'l-Esîr, "el-Kâmil fi't- 
Tarîh ", I, 41-45.) 
304  Vahidî, a,g,e. S. 202-203; Suyutî. ed-Durru'l Mensur, III, 107; Kurtubi, a.g.e: 6,291-292. 
305 İbnu’l-Cevzi, a,g,e. 11,402. 
306  Müslim, Fednilu's Sahabe 43; Kurtubi, a.g.e: 6,384-385. 



                                                                                                                                                                                     
307  Vâhidî, a.g.e, 152; Vehbe Zuhayli, a.g.e: 4,152;Kurtubi, a.g.e: 6,550-552.  
308  Müslim, Fedâilu Sahâbe 170; Müsned, V, 64; Zemahşerî, 1,507; Vahidi, a.g.e, s, 221 
309  Taberî, VII,148; Râzî, Mefâtihu’l-Gayb: XIII,25;  Vehbe Zuhayli, a.g.e: 4,236-237. 
310  Vahidi, a.g.e, 125; Vehbe Zuhayli, a.g.e: 4,273-274; Kurtubi,a.g.e,  7,86-88. 
311 Alûsî, a.g.e, IV,104. 
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